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De "VB-er" die dit leest denkt meteen: "H6, DIk Is van zijn geloof 
afgevallen". Want als er nu lets kenmerkend w/as voor de FG dan was het wel 
het loskoppelen van vorm en betekenis, dat wil zeggen de afwezigheid van 
"form-meaning complexes". Vanuit VB-standpunt gezien was dat een reden om 
de plaats van de FG als volgt te ziem 

taaltheorie 

/ \ 
VB FG + GG 

(VB-visie) 

Is Dik inderdaad van zijn geloof afgevallen? Is de inhoud van de huidige 
FG (Dik 1989) in overeenstemming met de bovengeciteerde reclame die sugge-
reert dat de FG een soort VB-benadering is, en is de FG-indeling van "functio-
nele" tegenover "formele" theoriefen nu acceptabel geworden voor niet-
aanhangers van de FG? 

Dit artikel probeert deze vragen te beantwoorden door een aantal 
ontwikkelingen in de FG sinds Dik(1978) te bezien uitgaande van het volgende 
hypothetische bekeringsproces. Stel iemand begint met een GG-achtig model, 
komt tot de overtuiging dat dat niet klopt, en wil een VB-achtig model ontwik-
kelen. WeIke stappen moet hij dan nemen? Het aantal stappen dat een theorie 
op een bepaald moment in zijn ontwikkeling verwijderd is van het GG-beginpunt 
en het VB-eindpunt in dit hypothetische proces is dan een maat om te bepalen 
waar die theorie op een bepaald moment (meer of minder) "bijhoort". We zullen 
zien dat de FG in 1978 begonnen is dicht bij een GG-beginpunt, sindsdien enkele 
stappen heeft gezet op de weg naar een VB-eindpunt, maar dit eindpunt nog 
lang niet heeft bereikt. De conclusie is daarom dat de FG momenteel (Dik 1989) 
noch een GG-achtig model noch een VB-achtig model is. De vraag wat de FG 
wel is valt, zo zullen we zien, niet gemakkelijk te beantwoorden; naar mijn 
mening kan de huidige FG niet beschouwd worden als een consistente visie op 
taal. 

Mijn betoog neemt 6^n onderdeel van de FG als voorbeeld: de behandeling 
van de zogeheten " pragmatische" functies (topic, focus en dergelijke). Ge
zien de "pragmatische orifentatie" van de FG (Mackenzie 1988: 48; Dik 1989: 
7) moet dit onderdeel geacht worden een belangrijke plaats in te nemen binnen 
de FG. Niettemin heeft de FG van meet af aan grote problennen gehad met het 
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1. Inleiding* 

De opkomst van de zogenaamde Vorm-Betekenis theorie (zie bijvoor-
beeld Bennis 1986: 306) heeft tot gevolg dat een oude discussie in taalkundig 
Nederland weer opiaait: waar "hoort" de Functionele Grammatica (Dik 1978 
etc.)"bij" (Muysken 1988, Mackenzie 1988)? In deze discussie hebben aanhan-
gers van de Generatieve Grammatica (GG) betoogd dat de Functionele Gram
matica (FG) een (softe) variant is binnen de QG (in ruime zin - zie Verkuyl, te 
verschijnen paragraaf 4, die overigens zelf de FG apart behandelt). De repliek 
van aanhangers van de FG luidt dat dat niet zo is: in hun visie is er een funda-
mentele scheiding tussen een "formeei" paradigma, waartoe de GG behoort, en 
een "functioneel" paradigma, waartoe de FG behoort. Omdat de Vorm-Beteke
nis (VB) benadering ook in een of andere zin "functioneel" is, zijn aanhangers 
van de FG geneigd zichzelf te scharen bij de VB: 

taaltheorie 

/ \ 
functionee I formeei 

I I 
VB + FG GG 

(FG visie) 

Deze FG-visie gaat sinds kort zelfs gepaard met uitspraken waarin de 
FG het "Functionele Paradigma", en dus zichzelf, adverteert als een soort VB-
benadering (b.v. Dik 1988: 1): 

"The counterpart of the Formal Paradigm may be called the "Functional 
Paradigm". In this paradigm, a language is first and foremost consid
ered as an instrument of human communication. Form is not dissected 
from mesming: on the contrary, linguistic form is not judged to exist 
except as a carrier of meaning, just as meaning does not exist without 
formal support. And the form-meaning complexes that constitute a lan
guage are not cut loose from their communicative functions in verbal 
interaction C...]". 
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onderwerp. Deze problemen hadden twee hoofdoorzaken: 1. de langdurige 
afwezigheid in de FG van een prosodische component (zie nu Dik 1989, hoofd-
stuk 18), en 2. de FG-benadering van woordvolgorde ("constituent ordering"). 
Vanaf paragraaf 8 zaI ik proberen aan te geven in weIke richting de FG naar 
mijn mening verder ontwikkeld zou moeten worden om de problemen met prag
matische functies te verminderen. Maar eerst zullen we twee benaderingen van 
taal, GG en VB, lijnrecht tegenover elkaar zetten. Ik zaI dat doen aan de hand 
van het zogenaamde soepargument. 
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2. Het soepargument: GG versus VB 

Het soepargument ontleent zijn naam aan het volgende voorbeeld van 
Ebeling: 

1. Hypothese: het woord tijdens kan alleen gecombineerd worden met elementen 
die op een of andere manier een temporele dimensie hebben. 

2. Observatie: je kunt zeggen tijdens de soep. 
3. Conclusie: 

" semantische" variant: het woord soep heeft het feature C+temporeeO; 
" syntactische" variant: de uitdrukking tijdens de soep is afgeleid uit de 
structuur tijdens het eten van de soep. 

4. Verklaring voor 2: 
"semantische" variant: je kunt zeggen tijdens de soep omdat soep het 
feature C+temporeeO heeft; 
"syntactische" variant: je kunt zeggen tijdens de soep omdat het Ne-
derlands een regel heeft die het stukje het eten van deleert uit tijdens 
het eten van de soep. 

In dit prototypische soepargument leidt een juiste observatie (2) niet tot 
het verwerpen van een hypothese die strijdig is met die observatie (1), maar tot 
het postuleren van lets waardoor zowel hypothese als observatie gered kunnen 
worden (3). Vervolgens wordt dat gepostuleerde ding, of de bijbehoreride regel, 
gepresenteerd als de verklaring (4) voor het feit dat de geobserveerde uiting 
welgevormd is/voor kan komen. 

Het effect van het toepassen van het soepargument is dat oorzaak en 
gevolg worden omgedraaid: in plaats van te zeggen: "het woord soep krijgt een 
temporele dimensie door het te combineren met tijdens" wordt gezegd: "het 
woord soep kan gecombineerd worden met tijdens omdat het (afgeleid is uit 
een structuur die) een temporele dimensie heeft". In het voorbeeld is het na-
tuurlijk de betekenis van het woord tijdens die maakt dat je tijdens de soep 
interpreteert als tijdens het eten van de soep: je kunt zeggen dat tijdens een 
feature C+temporeeO heeft. Het omdraaien van oorzaak en gevolg door middel 
van het soepargument gaat gepaard met het toeschrijven van dit feature niet 
aan tijdens zelf, maar aan de omgeving van tijdens (hier: aan de soep), al dan 
niet vertaald in "syntaxis". 
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Het fundamentele verschil tussen een GG-analyse van een taalver-
schijnsel en een VB-analyse van hetzelfde verschijnsel bestaat veelal uit het 
wel (GG) of niet (VB) toepassen van het soepargument. Een simpel voorbeeld is 
de behandeling van het Nederlandse lidwoord een: 

A. Analyse met soepargument (naar Kraak en Klooster 1968: 103-106) 

Hypothesen: 
- Woordvolgorde heeft geen betekenis / verschillende volgordes moeten 

worden afgeleid uit 6^n basisvolgorde; 
- Op accent hoef je niet te letten als je je nnet syntaxis bezighoudt / 

accent komt pas aan de orde als de woorden van een zin al in een be-
paalde volgorde zijn gezet; 

- Het woord er heeft geen betekenis in zinnen als Er loopt een Jongen. 
Observaties ("^"= accent): 

- In Je moet $erst een formOle uitwerken wordt een geinterpreteerd als 
"onbepaald"; 

- In Je moet een formule §erst Oitwerken wordt een geinterpreteerd als 
"categoriaal"; 

- In Er bloeien biSemen wordt bloemen geinterpreteerd als "onbepaald"; 
- In BiSemen biSeien wordt bloemen geinterpreteerd als " categoriaal". 

Conclusie: 
- Naast de en het heeft het Nederlands twee lidwoorden: een "onbepaald" 

lidwoord met in het enkelvoud de vormen een en 0 en in het meervoud 
de vorm 0, en een "categoriaal" lidwoord met in het enkelvoud de vor
men een en 0 en in het meervoud de vorm 0. 

Verklaring voor de gegeven zinnen: 
- Het Nederlands heeft een regel die een bijwoord voor een lijdend voor-

werp zet als dat een onbepaald lidwoord bevat, en die een bijwoord 
achter een lijdend voorwerp zet als dat een categoriaal lidwoord bevat; 

- Het Nederlands heeft een regel die het woord er invoegt, en die de volg
orde van werkwoord en onderwerp specificeert, als het onderwerp een 
onbepaald lidwoord bevat, en die geen er invoegt als het onderwerp een 
categoriaal lidwoord bevat. 

Met de twee lidwoorden een/0 als input kunnen met de genoemde regels de bij 
de observaties vermelde zinnen worden gegenereerd (even afgezien van de 
accenten), zonder dat de hypothesen verworpen hoeven te worden. Quod erat 
demonstrandum. C?] 
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B. Analyse zonder soepargument (naar Keijsper 1987) 

Observaties: 
- Zie A\ 
- In zowel Je moet §erst een formOle uitwerken als Je moet een formule 

§erst Oitwerken komt de vorm een voor. Het vormelijke verschil tussen 
de twee zinnen is, naast de verschillende accentplaatsingen, de onder-
linge volgorde van bijwoord en lijdend voorwerp; 

- In zowel Er bloeien biSemen als BiSemen biSeien komt de vorm bloemen 
voor. Het vormelijke verschil tussen de twee zinnen is, naast de ver
schillende accentplaatsingen en de verschillende woordvolgordes, dat in 
de eerste zin de vorm er staat en in de tweede zin niet. 

Conclusies: 
- Het feit dat je een in Je moet $erst een formOle uitwerken interpreteert 

als "onbepaald", en in Je moet een formule $erst Oitwerken als "cate
goriaal" , is kennelijk een gevolg van de betekenis van de onderlinge 
volgorde van bijwoord en lijdend voorwerp (plus de betekenissen van de 
gegeven accentplaatsingen); 

- Het feit dat je bloemen in Er bloeien biQemen interpreteert als "onbe
paald" en in Bloemen biSeien als " categoriaal", is kennelijk een gevolg 
van de betekenis van er (plus de betekenissen van de gegeven woord
volgordes en accentplaatsingen). 

Probleem: 
- Wat zijn die betekenissen? 

Het antwoord op deze vraag verklaart de observaties. 

Vergelijken we nu deze twee analyses, dan zien we dat ze geheel ver
schillende verklaringsmodellen hanteren. De GG-analyse postuleert een niet in 
de vorm een/0 zichtbaar onderscheid tussen een " onbepaald" lidwoord een; en 
een " categoriaal" lidwoord een^ , en leidt daaruit door middel van regels wel in 
de zinsvorm zichtbare verschillen af: 
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input: een J , een2 

i 
regels 

output: bijwoord - lijdend voorwerp versus lijdend voorwerp - bijwoord 
er - werkwoord - onderwerp versus onderwerp - werkwoord 

De input en de regels tesamen beogen de output te verklaren (te voorspellen). 
Die output bestaat uit vormen, bijvoorbeeld een bepaalde volgorde, het woord 
er. 

De VB-analyse beoogt lets anders te verklaren (voorspellen): deze ana
lyse verklaart waarom bepaalde vormen de interpretaties kunnen hebben die ze 
hebben. De verklaring wordt bereikt door voor die vormen betekenissen te 
postuleren: 

input: betekenis betekenis betekenis betekenis 

: : : I 
bijwoord - lijdend voorwerp lijdend voorwerp - bijwoord er werkw.- onderw. 

\ i i / 
output: interpretaties "onbepaald", "categoriaal" 

Hier bestaat dus de input uit combinaties van vorm en betekenis, zogeheten 
" taaltekens" (form-meaning complexes), en de output bestaat uit interpreta
ties .2 

Meer in het algemeen zijn er drie verschillen tussen de GG-analyse en 
de VB-analyse die relevant zijn voor de verdere discussie: 

1. Wat de twee modellen beogen te verklaren is verschillend: 
Het GG-schema beoogt (het voorkomen van / de welgevormdheid van) vormen 
te verklaren. Het doet dat door "abstracte" semantische of syntactische 
onderscheidingen te postuleren en daaruit door middel van regels die vormen af 
te leiden. Vanuit VB-standpunt gezien doet het GG-schema lets anders: de re
gels observeren (als het goed is) weIke interpretaties horen bij weIke vormen, 
maar ze verklaren niets. Om een verklaring te krijgen moet nog gezegd worden 
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hoe het komt dat bepaalde interpretaties horen bij bepaalde vormen. Dat beoogt 
de VB-benadering te doen, namelijk door voor die vormen betekenissen te 
postuleren waaruit die interpretaties volgen. 

2. De richting van de twee modellen is verschillend: 
Het GG-schema loopt van (in VB-termen) interpretaties naar vormen. Het 
VB-schema loopt van vorm-betekenis-complexen naar interpretaties. Het VB-
schema keert dus het GG-schema om en voegt er betekenissen aan toe. 

3. De twee modellen impliceren een verschillende opvatting over de 
vraag of betekenis en interpretatie uit elkaar gehouden moeten worden: 
Het GG-schema maakt geen verschil tussen betekenis en interpretatie, het 
VB-schema doet dat wel. Een betekenis is een "abstracte" eenheid in het 
taalsysteem: het is de inhoud die rechtstreeks. zonder tussenliggende regels, 
door een vorm wordt uitgedrukt, datgene wat alle gebruiksgevallen van die 
vorm met elkaar gemeen hebben. Interpretaties zijn inhouden die in concrete 
gebruiksgevallen van een vorm worden uitgedrukt; ze variferen al naar gelang de 
gebruikte combinatie van betekenissen en al naar gelang de context en de rui-
mere situatie. Bijvoorbeeld: het lidwoord een heeft onder andere de interpreta
ties "onbepaald" en "categoriaal"; weIke interpretatie zich in een concreet ge-
val voordoet hangt af van de (betekenis van) de gekozen woordvolgorde, van de 
(betekenis van) de gekozen accentuatie, van het al dan niet in de zin voorkomen 
van (de betekenis van) er, enzovoort. Als vi« de betekenis van een zouden wil-
len beschrijven zouden we moeten abstraheren van het verschil tussen "onbe
paald" en "categoriaal", omdat dat verschil veroorzaakt wordt door lets 
anders dan de betekenis van een zelf (woordvolgorde, accent, er, enzovoort). 

Willen we nu, uitgaande van een GG-analyse, komen tot een VB-analyse, 
dan moeten we drie stappen nemen: 

1. We verlaten het idee dat de GG-analyse lets verklaart: we lezen die 
analyse als een instructie aan een spreker. Bijvoorbeeld: het prototypische 
soepargument verklaart niet het voorkomen of de welgevormdheid van de 
uitdrukking tijdens de soep, maar zegt: " als je wilt dat de soep geinterpreteerd 
wordt als " het eten van de soep", combineer dan de soep met tijdens". " Als je 
wilt dat een geinterpreteerd wordt als "onbepaald", zet dan het bijwoord voor 
het lijdend voorwerp / voeg dan er toe en draai de volgorde van onderwerp en 
werkwoord om". Enzovoort. Deze stap eltmineert het soepargument uit de 
analyse, maar verwijdert tevens de "verklaring". 
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2. We draaien de redenering om: "als de soep gecombineerd is met tij
dens, interpreteer dan de soep als "het eten van de soep"; "als het bijwoord 
voor het lijdend voorwerp staat / als de zin begint met er en het onderwerp 
achter het werkwoord staat, interpreteer dan een in het lijdend voorwerp / 
onderwerp als "onbepaald"". Enzovoort. Nu hebben we de basisobservatie voor 
een VB-analyse; die kan gelezen worden als een instructie aan een hoorder. 

3. We voegen een betekenis toe. Bijvoorbeeld: een onderdeel van de be
tekenis van tijdens is het feature C+temporeeO. Voor een voorstel ten aanzien 
van een zie Verhagen (1986: 116 ff.); voor de relevante woordvolgordebetekenis 
zie bijvoorbeeld Keijsper (1987). Als deze stap slaagt hebben we een verklaring 
voor de observaties in de voorbeelden. 

In de rest van dit artikel zaI ik enkele aspecten van de FG bespreken 
aan de hand van deze drie stappen: zoals ik de FG begrijp is stap 1 door de FG 
van meet af aan (Dik 1978) gezet; stap 2 heeft de FG zeer recent gezet (Dik 
1988; 1989); stap 3 zet de FQ niet: die stap kan niet gezet worden zonder het 
grootste gedeelte van de inhoud van de FG te veranderen. De huidige FG is dus 
noch een GQ-benadering noch een VB-benadering. Maar wat is de FG wel? We 
zullen zien dat niet alleen geinteresseerde buitenstaanders maar ook FG-
onderzoekers zelf grote moeite hebben met deze vraag. 
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3. FG: oorspronkelijk model en recente toevoegingen 

Zoals bekend zag het FG-model er in 1978 zo uit (Dik 1978: 23): 

TERM 
FORMATION 

BASIC 
PREDICATE-FRAMES 

EXTENSION WITH 
SATELLITES 

ri EXTENDED 
PREPICATE-FRAMES 

TERM INSERTION 

I 

I PREDICATE" FORMATION I 

I 
j D E R I V E D \ 
1 PREDICATE FRAMES / 

NUCLEAR AND EXTENDED 
PREDICATIONS 

SYNTACTIC FUNCTION 
ASSIGNMENT 

:zzA PRAGMATIC FUNCTION 

ASSIGNMENT 

( 
FULLY SPECIFIED 
PREDICATIONS 

EXPRESSION ^ , RULES 

FORM OF CONSTITUENTS 

ORDER OF CONSTITUENTS 

ACCENT AND INTONATION 

\ 

) 

t 
FINAL PREPHONOLOGICAI, 

REPRESENTATIONS OF 

LINGUISTIC EXPRESSIONS 
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Dit model lijkt als twee druppels water op het GG-schema van para
graaf 2: het bevat een input bestaande uit een aantal componenten (predicaties 
met semantische functies, syntactische functies en pragmatische functies), 
regels (" expression rules') die de input relateren aan de output, en een output 
bestaande uit vormen ("linguistic expressions"). Maar om te weten of het mo
del ook een GG-schema is, moeten we kijken of het bedoeld is als verklarings-
model, dat wil zeggen of de input en regels tesamen bedoeld zijn om de wel
gevormdheid of het voorkomen van de gegenereerde vormen te voorspellen. Ik 
meen te begrijpen dat dat niet het geval is, dat wil zeggen dat de FG geen 
GG-model in stricte zin is. Dienovereenkomstig zullen we de expressieregels 
van de FG proberen te lezen als instructies aan een spreker: "als je wilt dat 
interpretatie X wordt opgeroepen, kies dan vorm V . Een verklaring voor de 
observatie dat interpretatie X hoort bij vorm Y dient dan nog toegevoegd te 
worden, als de FG tenminste beoogt verklarende waarde te hebben. Verderop 
zullen we zien dat deze lezing van de FG niet probleemloos is. Maar vooralsnog 
gaan we ervan uit dat de FG stap 1 van onze omzetting van GG in VB van het 
begin af aan genomen had. 

Recentelijk (Dik 1988: 4; 1989: 8-9. 51-52 en elders) is meegedeeld dat 
het FG-model zoals tot nu toe gebruikt beschouwd moet worden als een deel 
van een groter geheel: het oorspronkelijke model is de "quasi-productive 
mode" van de FG, die daarnaast ook nog een "interpretive mode" zou moeten 
omvatten. De "interpretive mode" komt neer op een omdraaiing van het 
oorspronkelijke model, dat wil zeggen zo'n mode zou uitgaan van de "linguistic 
expressions" en dan toewerken naar de bijbehorende pragmatische functies, 
syntactische functies, enzovoort. De beoogde " interpretive mode" kan be
schouwd worden als een model van wat een hoorder doet als hij geconfron-
teerd wordt met een uitdrukking waarvan hij de bedoeling moet reconstrueren. 
Dit lijkt stap 2 te zijn van onze omzetting. 

Ook recent is de bewering dat Dik's "Functionele Paradigma" de 
opvatting vertegenwoordigt dat een taal bestaat uit vorm-betekenis-complexen 
(zie het citaat in de inleiding van dit artikel). Tevens wordt in Dik (1989) op 
verschillende plaatsen een onderscheid gemaakt tussen (in VB-termen) inter
pretatie en betekenis. Ik kom daarop terug in paragraaf 6. Eerst zaI ik nu in-
gaan op de voorgeschiedenis van de beoogde omdraaiing van het oorspronkelijke 
FG-model (stap 2), dat wil zeggen de beoogde toevoeging aan het model van 
een " interpretive mode". 
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4. Topic en Focus: het probleem 

Dik (1978:127-156) introduceert vier zogeheten " pragmatische functies": 
Theme, Topic, Focus en Tail. Theme and Tail zijn, wat elders heet, "left dislo
cated" and "right dislocated" constituenten. Die zaI ik hier niet bespreken, 
omdat de daarvoor benodigde discussie over prosodische grensmarkeringen en 
verschillen in excursiegrootte van toonhoogtebewegingen niet gevoerd kan wor
den binnen het kader van de FG van 1978, die geen prosodische component had, 
en omdat de prosodische component van de huidige FG (Dik 1989, hoofdstuk 
18) nog te veel onjuistheden bevat om zo'n discussie zinvol te kunnen voeren 
(zie paragraaf 10 en noot 10 hieronder). Een constituent met Topicfunctie pre
senteert de entiteit waarover' de predicatie lets zegt in de gegeven setting'; 
een constituent met Focusfunctie presenteert de relatief meest belangrijke of 
saillante informatie met betrekking tot de pragmatische informatie van spreker 
en hoorder (Dik 1978: 130). Bijvoorbeeld (op.cit.: 143), in de context gedefi-
nieerd door de vraag What about the Eiffel Tower? krijgt de constituent 77?e 
Eiffel Tower Topicfunctie toegekend in zinnen als de volgende: 

The Eiffel Tower is really spectacular 
I rather like the Eiffel Tower 
On the Eiffel Tower I once had lunch 
We were going to the Eiffel Tower, but we lost our way and never 
arrived there. 

In het volgende voorbeeld illustreert John een constituent met Focusfunctie 
( = accent, op.cit.: 151): 

Who ate the fish? 
Jdhn ate the fish. 

In een zo veelomvattend werk als Dik (1978) is de behandeling van deze func
ties natuurlijk kort, en de auteur vermeldt (op.cit.: 144, 153) dat verder onder
zoek nodig is. 

Nu wil het geval dat er nogal wat aan te merken valt op de literatuur 
over "pragmatische functies", en dat verder onderzoek duidelijk zou maken dat 
een benadering zoals in Dik (1978) geen hout snijdt. Het basisprobleem is het 
volgende. 

De structuur van de FG van 1978 (zie paragraaf 3) is zodanig dat eerst 
aan constituenten bijvoorbeeld Topic- of Focusfunctie wordt toegekend, en dat 
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daarna onder andere accent en woordvolgorde worden beregeld. Maar hoe 
weet je dat een constituent Topic-ZFocusfunctie heeft zonder de woordvolgorde/ 
accentuatie van de uiteindelijke zin te kennen? Op het eerste gezicht lijkt het 
zo te zijn dat je dat weet op grond van de context: als je eerst een vraag hebt 
gehad zoals What about the Eiffel Tower?, dan kun je voorspellen dat, in mo-
gelijke antwoorden op die vraag, een constituent met The Eiffel Tower Topic
functie heeft. En als je eerst een vraag hebt gehad zoals Who ate the fish? 
dan kun je voorspellen dat de constituent in het antwoord die op de plaats komt 
van Who Focusfunctie heeft. En op grond van de Topic- en Focusfuncties kun 
je dan weer regels maken die ervoor zorgen dat, in de voorbeelden. The Eiffel 
Tower niet het laatste accent zaI dragen (b.v. The Eiffel Tower is really 
spectacular; I rather fike the Eiffel Tower), en dat John juist wel het laatste 
accent zaI dragen (J6hn ate the fish). Deze voorbeelden suggereren dus dat de 
verdeling van Topic-ZFocusfuncties een gevolg is van de context van een zin en 
dat accent/woordvolgorde een gevolg is van de verdeling van Topic-ZFocus-
functies: 

context • Topic/Focus 

i 
accent/woordvolgorde 

Als dit juist was dan zouden pragmatische functies binnen een VB-benadering 
van taal niet zo interessant zijn: het feit dat je bepaalde constituenten inter
preteert als Topic en andere als Focus zou dan een gevolg zijn van de context 
en niet van de eigen betekenisbijdrage van accent/woordvolgorde. Maar geluk-
kig zijn contexten zelden zo simpel als in deze voorbeelden. Lees het volgende 
verhaaltje: 

Jantje wilde dolgraag met zijn moeder gaan kijken naar de intocht van 
het circus dat in de stad zou komen, want hij had nog nooit levende oli-
fanten gezien. Zijn moeder, die wel wat anders te doen had, sputterde 
eerst tegen, maar gaf uiteindelijk toe en nam Jantje mee naar een weg 
fangs de route die het circus zou volgen. Zoals moeder al gevreesd had 
duurde het wachten lang. Jantje kreeg slaap en werd dreinerig. Moeder 
begon spijt te krijgen van haar toegeeflijkheid. Maar eindelijk was het 
leed geleden: Diar kwamen de Slifanten / DSar kwSmen de olifanten. 
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In dit voorbeeld weet je alleen op grond van de accenten dat, in de eerste ver-
sie, de constituent de olifanten de belangrijkste informatie verschaft (Focus
functie heeft), of dat, in de tweede versie, lets wordt meegedeeld over de oli
fanten (die dan Topicfunctie hebben). Aangezien de context in beide gevallen 
dezelfde is, moeten we concluderen dat je sommige constituenten interpreteert 
als Focus en andere als Topic als gevolg van de eigen betekenisbijdrage van 
accent/woordvolgorde, en niet als gevolg van de context. Dat maakt pragma
tische functies interessant voor een VB-benadering, maar is een probleem 
voor, onder andere, de FG van 1978, want het blijkt nu onmogelijk te zijn om op 
basis van de context Topic-/Focusfuncties toe te kennen en dan op basis van 
die Topic-/Focusfuncties accent/woordvolgorde te beregelen (zie Keijsper 1982 
voor andere voorbeelden). Althans, de verdere ontwikkelingen in de FG laten 
zien dat men dacht dat het probleem zo lag (zie paragraaf 5 hieronder). Echt 
een probleem is er alleen als men bijvoorbeeld een tekst-naar-spraak-systeem 
wil maken en daarbij een (zonder accenten gedrukte) tekst wil laten uitspreken 
met accenten waarvan de plaats voorspeld wordt op basis van de context 
waarin een gedrukte zin optreedt; dat is, behoudens triviale gevallen zoals 
vraag-antwoord-paren, onmogelijk (zie verder Keijsper 1989b). Binnen een 
taalkundige benadering die geen voorspellingen in deze zin nastreeft is 66n 
simpele ingreep nodig: het doorhalen van de piji (van de afhankelijkheidsrelatie) 
tussen context en Topic/Focus: 

context —^^—• Topic/Focus 

; 
accent /woordvolgorde 

Men kan dan zeggen: ik houd mij niet bezig met de vraag hoe een spreker 
ertoe komt om bepaalde constituenten Topic te willen maken en andere Focus; 
mijn theorie voorspelt alleen accent/woordvolgorde op basis van een gegeven, 
door de spreker te kiezen, Topic-/Focusverdeling. Deze weg is in Nederland 
gevolgd door Gussenhoven (1983; 1984). Zijn model voorspelt accent op grond 
van een gepostuleerde input van, onder andere, [+focus] en [-focus]: 
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[+focus] [-focus] e.a. 

1 
regels 

i 
[+accent] [-accent] 

Nu werkt Gussenhoven binnen een GG-kader; hij heeft (dus) geen bezwaar tegen 
soepargumenten: in zijn optiek is er nu een verklaring gegeven voor accent-
plaatsing. Binnen een VB-kader zijn we nog niet zo ver (voor de FG zie de vol
gende paragraaf). De regels die in Gussenhoven's schema input en output aan 
elkaar relateren zijn nodig omdat zowel [+focus] als [-focus] kunnen corre-
sponderen met zowel een geaccentueerd woord als een ongeaccentueerd 
woord: 

[+focus] [-focus] 

l A l 
[+accent] [-accent] 

Voor Gussenhoven is deze situatie een reden om inhoud en vorm door middel 
van regels aan elkaar te relateren. In een VB-benadering zou nu veeleer het 
vermoeden ontstaan dat [+focus] en [-focus] geen betekenissen maar inter
pretaties zijn, die het gevolg zijn van nneer dingen dan alleen de betekenis van 
accent, bijvoorbeeld de context, de structuur van de betreffende zin, woord
volgorde: 

context betekenis betekenis betekenissen 

: : : 
accent woordvolgorde opbouw van de zin 

i i i 
[+focus], [-focus]. Topic, Focus, enzovoort (interpretaties) 

Pas als de betekenissen in dit schema zijn ingevuld is verklaard hoe het mogelijk 
is dat 66n en dezelfde vorm, bijvoorbeeld [+accent], nu eens geinterpreteerd 
lijkt te worden als [+focus] en dan weer als [-focus], en hoe het mogelijk is 

\ 
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dat 66r\ en dezelfde interpretatie, bijvoorbeeld [+focus], opgeroepen lijkt te 
worden door twee verschillende vormen, [+accent] en [-accent]. Gussenho
ven's schema bevat een soepargunnent omdat de input ([+focus], [-focus] e.a.) 
en de regels niet onafhankelijk van elkaar gemotiveerd zijn: als je aanneemt dat 
d6ze input goed is dan zijn de regels goed, en als je aanneemt dat d^ze regels 
goed zijn dan is de input goed (afgezien van observationele onjuistheden), maar 
er is geen reden om aan te nemen dat iemand anders niet met een andere input 
en dus andere regels even goed accent zou kunnen "verklaren" (met andere 
woorden: de analyse is arbitrair). De achterliggende hypothese die op deze 
manier gered wordt is de aanname dat een verklaring van accent bestaat in het 
geven van regels die accent voorspellen. Het boven gegeven VB-schema (zie 
Keijsper 1985 voor de uitwerking) geeft deze aanname op: het voorspelt geen 
accent, en bevat dus geen "verklaring" in Gussenhoven's zin, maar het verklaart 
wel lets anders: op basis van de betekenis van (onder andere) datgene wat bij 
Gussenhoven de output is voorspelt het datgene wat bij Gussenhoven de input is. 
Het zaI duidelijk zijn dat deze verschillende opvattingen over wat een verklaring 
is volgen uit de tegenstelling [+soepargument] versus [-soepargument] zoals uit-
eengezet in paragraaf 2 hierboven (zie Gussenhoven et al 1987 voor discussie). 

Maar wat moet nu de FG doen? Beginnend bij Dik (1978) zijn er allereerst 
drie problemen: 

1. De in Dik (1978) gesuggereerde afhankelijkheidsrelatie tussen context 
en pragmatische functies moet uit de theorie verwijderd worden (omdat, zoals 
we zagen in het olifantenvoorbeeld, in 66n en dezelfde context een constituent 
zowel Topic als Focus kan zijn); 

2. Een in de FG gepercipi#erd probleem moet worden opgelost: impliceert 
punt 1. dat ook de richting van het FG-model van 1978 fout is? 

3. Wat is de verklaring voor accent/woordvolgorde binnen het FG-model? 
Uit het feit dat Dik (1989: 395) met instemming Gussenhoven noemt (en Baart, 
die dezelfde gedachtengang volgt) moet vermoedelijk niet geconcludeerd worden 
dat Dik, of de FG, terug wil keren naar de achterliggende GG-opvatting over wat 
een verklaring is. Ervan uitgaande dat de FG de eerste stap naar een VB-
benadering gezet heeft, en dat dus een soepargument geen verklarende waarde 
heeft, mogen we regels als die van Gussenhoven binnen de FG alleen lezen als 
een instructie aan een spreker: "als je wilt dat deze constituent geinterpreteerd 
wordt als [+focus], zet dan daar en daar [g]een accent; als je wilt dat deze 
constituent geinterpreteerd wordt als [-focus], zet dan daar en daar [g]een 
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accent". Dat wil zeggen: we halen het soepargument uit de GG-redenering, maar 
elimineren daarmee tevens de "verklaring" (zie paragraaf 2). En dus zullen we 
een andere verklaring moeten vinden, als tenminste de FG beoogt meer te zijn 
dan een verzameling observaties. 

De eerste twee punten zijn relatief simpel, hoewel ze in de FG aanleiding 
hebben gegeven tot verwarring. Ik zaI ze bespreken in paragraaf 5. De rest van 
dit artikel gaat over punt 3: met het opnemen in de FG van enige VB-reclame-
praat (zie paragraaf 1) kunnen de FG-problemen met pragmatische functies niet 
opgelost worden, want die problemen zijn een gevolg van het feit dat de FG-aanpak 
van accent/woordvolgorde op observationeel niveau te veel fouten bevat, en op 
verklarend niveau een warboel is. 
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5. Naar een "interpretive" mode. Maar dan? 

De observatie dat accent/woordvolgorde niet voorspelbaar zijn op grond 

van de context waarin een zin optreedt moet, ook in de FG, leiden tot het 

opgeven van de afhankelijkheidsrelatie tussen context en accent/woordvolgorde. 

In de FG is aan dit probleem geen serieuze aandacht besteed. Dik (1989: 6 0 ; 

zie ook bijvoorbeeld 1978: 149) zegt terecht dat pragmatische functies de infor-

matiewaarde van zinsdelen specificeren "in relation to the speaker's estimate 

of the pragmatic information of the addressee" [cursief van mij. C.K.]. Deze 

toevoeging plaatst een stap tussen context (pragmatische informatie) en accent/ 

woordvolgorde: het oordeel van de spreker over wat voor de hoorder meer of 

minder belangrijke informatie is: 

context • oordeel van de spreker • Topic/Focus 

i 
accent/woordvolgorde 

Dus, in het olifantenvoorbeeld: de spreker bepaalt of de olifanten voor de hoorder 

de meest saillante informatie is in de gegeven context, dan wel juist datgene waar 

de zin saillante informatie over meedeelt. Deze stap lost evenwel het probleem 

niet op, omdat we nu niet meer kunnen verklaren dat niet iedere accentuatie/ 

woordvolgorde in iedere context acceptabel is (zie Keijsper 1982: 36-37; 1985: 

73-77). Als bijvoorbeeld iemand vraagt Who ate the fish? dan zou het antwoord 

volgens de FG-redenering kunnen zijn: John ate the fish: de spreker oordeelt dat 

voor de hoorder de vis, hoewel al genoemd, de meeste saillante informatie is. 

Toch is dit antwoord op zijn minst merkwaardig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld: 

jQhn ate the fish; J6hn Ste the fish; jQhn ate the fish. We hebben dus niet alleen 

te maken met het oordeel van de spreker, maar ook met de logische samenhang 

tussen dit oordeel en de context. 

In plaats van dit probleem aan te vatten is de FG sinds 1982 in verwarring 

geraakt over de richting van het FG-model: als de Topic-ZFocusverdeling niet 

voorspeld kan worden op grond van de context waarin een zin optreedt maar 

een gevolg is van de (betekenis van de) gekozen accentuatie/woordvolgorde, hoe 

kan dan die accentuatie/woordvolgorde beregeld worden op basis van de Topic- / 

Focusverdeling, zoals het FG-model van 1978 voorschrijft? Deze verwarring valt, 



- 19 -

voor de goede lezer, te bespeuren in uitlatingen als de volgende (ik geef slechts 
drie voorbeelden). 

Bolkestein (1983: 118) erkent dat Focus weliswaar identificeerbaar is in 
vraag-antwoord-paren [d.w.z. voorspeld kan worden op basis van de context 
in de simpele voorbeelden die Dik (1978) had gegeven. C.K.], maar dat er 
elders practische problemen kunnen zijn bij het identificeren van Topic en Focus, 
met name in geschreven teksten [d.w.z. als de accenten niet gegeven zijn. C.K.]. 
Wat er helaas niet bijstaat is wat dit betekent: "de FG houdt zich alleen bezig met 
vraag-antwoord-paren", of " Dik (1978) zat er natuurlijk naast, maar dat houden 
we st i l " , of "we gaan het FG-model aanpassen, maar we weten nog niet hoe"? 

Moutaoukil (1989) weet niet meer weIke kant hij op moet redeneren. Op 
bladzijde 24 lezen we bijvoorbeeld: "New Focus is assigned, in declarative sen
tences, to the constituent that carries the tonal accent", maar op bladzijde 33 
zien we dat "the only factor determining the assignment of Focus function to 
any term [...] is, as has been shown in the previous section, the class of contexts 
specifying which term conveys the ('new' or 'contrastive') information not shared 
by speaker and addressee". Moutaoukil raakt ook aan een probleem dat we 
verderop nog tegen zullen komen: het feit dat de FG veelal interpretatieverschillen 
die door accent worden veroorzaakt toeschrijft aan woordvolgorde (vermoedelijk 
oorspronkelijk onder invloed van de "Praagse" benadering van pragmatische 
functies, die dezelfde fout maakt - zie Keijsper 1985, deel E6n). Zo lezen we op 
bladzijde 51 dat, naast onder andere woordvolgorde, ook " stress and intonation " 
door expressieregels gespecif iceerd moeten worden, en op bladzijde 57 is sprake 
van " the stress rule", maar op bladzijde 65 houdt het verhaal op na de uiteen-
zetting over woordvolgorde, zodat alleen iemand die de FG-worsteling met prag
matische functies kent begrijpt dat men er nog niet uit is. 

Siewierska (1988) tenslotte laat ook al in het midden wat de bedoeling 
is, en raakt eveneens aan het probleem dat FG-discussies over woordvolgorde 
eigenlijk meestal over accent gaan. Siewierska zegt over de zogeheten Topic-
en Focuspositie van het Hongaars: "P, [de plaats in de zin waar het Topic komt 
te staan. C.K.] and PQ [de plaats in de zin waar de Focusconstituent komt te 
staan. C.K.] are identified prosodically, not linearly. Pg is associated with sen
tential stress and an accompanying high fall; P) is the prestress part of the 
sentence" (Siewierska 1988: 124). En over het Pools: "Pg is identified pros
odically by tonic stress. [...] presence in P, cannot be simply equated with lack 
of stress" (op.cit.: 125), en, bij een andere analyse (op.cit.: 127), " P-) will be 
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identified in terms of preverbal placement". Er staat helaas niet bij of dit bete
kent dat Topic en Focus door accent worden uitgedrukt in plaats van door woord
volgorde (als Topic/Focus prosodisch geidentificeerd worden, waarvoor dienen 
dan die speciale Topic- en Focusplaatsen?), noch of dit betekent dat de FG zou 
moeten redeneren van accent/woordvolgorde naar Topic/Focus in plaats van 
andersom.3 

Dik (1988: 4; 1989: 8-9, 51-52. 379-399 en elders) maakt een einde 
aan de verwarring door de introductie van een prosodische component en van 
een "interpretive mode" naast het oorspronkelijke model, dat nu de "quasi-
productive mode" is. Inderdaad, een spreker (quasi-productive mode) begint 
met wat hij wil zeggen, dus. volgens de FG, onder andere met een keuze voor 
wat Topic en wat Focus moet worden; hij eindigt bij het uitspreken van de zin, 
met de accentuatie en woordvolgorde die bij zijn keuze horen. Een hoorder 
(interpretive mode) begint met een zin waarin accenten voorkomen en die een 
bepaalde woordvolgorde heeft, en eindigt bij de interpretatie die daar bijhoort: 

Topic/Focus accent/woordvolgorde 

1 i 
accent/woordvolgorde Topic/Focus 

(quasi-productive mode) (interpretive mode) 

Door de toevoeging van de interpretive mode die het oorspronkelijke 
model omdraait is nu de tweede stap gezet in ons proces van omzetting van 
GG in VB. We hebben nu zowel een GG-achtige richting (de quasi-productive 
mode) als een VB-achtige richting (de interpretive mode). Zoals we eerder zagen 
zou de quasi-productive mode een GG-opvatting vertegenwoordigen als de regels 
tussen Topic/Focus en accent/woordvolgorde bedoeld zouden zijn als verklaring 
voor accent/woordvolgorde. De interpretive mode zou ontwikkeld kunnen worden 
tot een VB-type verklaring als bovenop accent/woordvolgorde de betekenis daar-
van gezet zou worden (zodat Topic/Focus interpretatieve categorie6n zouden 
worden). Maar wat moet nu de FG doen? 

Die heeft nu , als het goed is, regels van het type "als je wilt dat deze 
zin/constituent geinterpreteerd wordt als X doe dan Y ", en regels van het 
type " als je / tegenkomt (hoort) interpreteer dat dan als X " . Maar goede 
(observationele) regels van dit type voor pragmatische functies heeft de FG 
niet of nauwelijks, onder andere als gevolg van het feit dat de inhoud van de 
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FG, met name de behandeling van woordvolgorde, nog niet is aangepast bij de 
nu geintroduceerde prosodische component. Erger is dat men op het gebied van 
woordvolgorde geen verschil maakt tussen de VB-manier om de quasi-productive 
mode te lezen (" als je wilt dat deze zin/constituent geinterpreteerd wordt als 
Xdoe dan Y") en een GG-manier om die te lezen: "deze zin/constituent heeft 
vorm Y omdat de zin/constituent inhoud X heeft". Het eerste type regel zou 
verklaard kunnen worden op de VB-manier: hoe komt het dat deze zin/consti
tuent interpretatie X heeft? Wel, dat komt doordat )'betekenis "Y" heeft, en 
betekenis "Y" levert, tesamen met de andere betekenissen in de zin in de gege
ven context interpretatie Xop" . Maar de FG kan niet tot dergelijke verklaringen 
komen omdat men betekenissen in de zin van een VB-benadering in tegenspraak 
acht met het streven van de FG om een " typologisch adekwate" theorie te zijn 
(zie paragraaf 6). Zolang men zich dan beperkt tot regels van het type "als je 
wilt dat deze zin/constituent geinterpreteerd wordt als X, doe dan / " is dat niet 
erg. Maar als men dan deze VB-manier om de quasi-productive mode te lezen, 
dat wil zeggen als observaties die nog verklaard moeten worden, gaat combineren 
met een lezing die doet alsof er al een verklaring gegeven is (" deze zin/consti
tuent heeft vorm Yomdai de zin/constituent inhoud X heeft"), dan ontstaat er 
grote chaos. Dat is wat er gebeurt in de FG-behandeling van woordvolgorde. 
Men streeft daar zogenaamde weerberichtverklaringen na (zie paragraaf 7): 
" deze zin/constituent heeft vorm Y omdat de zin/constituent inhoud X heeft, 
en als een zin/constituent inhoud X heeft, dan heeft die altijd vorm Y". Dat het 
combineren van " als je wilt dat deze zin/constituent geinterpreteerd wordt als 
X, doe dan Y" met "deze zin/ constituent heeft vorm )'omdat de zin/consti
tuent inhoud X heeft, en als een zin/constituent inhoud X heeft, dan heeft die 
altijd vorm Y", tot chaos leidt. valt eenvoudig in te zien aan de hand van een 
niet-taalkundig voorbeeld. De uitspraak "als je wilt dat het warm wordt in de 
kamer, doe dan de kachel aan" en de uitspraak "de kachel is aan want het is 
buiten koud, en als het buiten koud is dan is altijd de kachel aan" kunnen beide 
goed zijn. Maar ze moeten wel uit elkaar gehouden worden. Als je beide 
opschrijft als, zeg, warm in kamer — • kachel aan; koud buiten — • kachel 
aan. dan open je de deur voor lezingen als " de kachel is aan. want het is warm 
in de kanner, en als het warm is in de kamer. dan is altijd de kachel aan" en 
" als je wilt dat het buiten koud wordt. doe dan de kachel aan". En dat is niet 
alleen lets anders, maar belemmert ook het zicht op wat er nu eigenlijk wat 
verklaart. In deze knoop zit de huidige FG. 
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We zullen nu eerst bekijken waarom de FG betekenissen in de zin van 
een VB-benadering in tegenspraak acht met het streven naar typologische 
adekwaatheid (paragraaf 6). Daarna ga ik wat nader in op de FQ-behandeling 
van woordvolgorde. 
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6. Typologische adekwaatheid en betekenis 

Zoals eerder al kort is vermeld maakt Dik (1989) op verschillende 

plaatsen een onderscheid tussen betekenis en interpretatie: 

- een hoorder baseert de interpretatie van een linguistische uitdrukking 

maar ten dele op de informatie die in de uitdrukking zelf bevat is [de betekenis 

van die uitdrukking, C.K.]: hij gebruikt ook de aanwezige "pragmatische infor

matie" (algemene kennis, situationele en contextuele informatie)(Dik 1989: 9 ) ; 

- evenzo hoeft een spreker niet zijn intentie volledig te verbaliseren: ook 

een spreker beschikt over pragmatische informatie. en hij weet (of meent te 

weten) over weIke informatie een hoorder al beschikt (ibid.); 

- betekenis (meaning/semantic content) is de informatie die op een of 

andere manier gecodeerd is in de linguistische uitdrukking zelf; de betekenis of 

semantische inhoud van een linguistische uitdrukking is slechts een deel van de 

intentie van een spreker en van de interpretatie van een hoorder: intent ie/ 

interpretatie minus pragmatische informatie is betekenis/semantische inhoud 

(Dik 1989: 11-12); 

- " take languages seriously" is de slogan die oproept tot een empi-

rische onderzoekshouding: "Whenever there is some overt difference between 

two constructions X and Y. start out on the assumption that this difference 

has some kind of functionality in the linguistic system. Rather than pressing 

X into the preconceived mould of Y. try to find out why X and Y are dif ferent. 

on the working assumption that such difference would not be in the language 

unless it has some kind of task to per form" (Dik 1989: 16-17). 

Deze uitspraken kunnen ongewijzigd worden overgenomen in, of zijn 

ongewijzigd overgenomen uit, VB-publicaties. Ze lijken te suggereren dat het de 

FG te doen is om betekenis, dat wil zeggen datgene wat " [ i s ] to be accounted 

for in the grammar of a language" (Dik 1989: 11). Deze indruk wordt versterkt 

door mededelingen dat niet alle talen alle FG-onderscheidingen hebben: som

mige talen hebben geen Subject- en/of Objectfunctie in de zin van de FG, en 

verschillende talen maken een verschillende selectie uit de verzameling seman

tische en pragmatische functies die de FG onderscheidt (b.v. Dik 1989: 25) . 

Tegelijkertijd echter wil de FG geen grammatica zijn voor een bepaalde 

taal of bepaalde talen (op.cit.: 12): het model streeft "typologische adekwaat

heid" na, en daarom zijn de inhoudscategoriefen van het model " abstracter" dan 
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voor specifieke talen nodig zou zijn. Bijvoorbeeld, de FG kent een abstracte 
"definite operator" omdat het begrip "bepaald artikel" alleen van toepassing 
zou zijn op bijvoorbeeld het Engelse the, maar niet op het Deense suffix -et, en 
niet op de bepaaldheid die inherent is in eigennamen en jjersoonlijke voornaam-
woorden (Dik 1989: 15-16). De "abstractheid" van een FG-begrip is de afstand 
tussen de inhoudscategoriefen in de input (van de quasi-productive mode) en de 
linguistische expressies in de output: hoe nneer regels en operaties daar tussen 
zitten. hoe "abstracter" het begrip is (ibid.). De input van het FG-model (quasi-
productive mode) bestaat dus uit niet-taalspecifieke inhouden die door middel 
van regels gerelateerd moeten worden aan de uitdrukkingsmiddelen van con
crete talen. 

Alle problemen die de FG heeft met pragmatische functies (en die niet 
alleen) zijn te herleiden tot het feit dat Dik kennelijk geen tegenspraak ziet in 
de hier genoemde verzameling uitspraken. Stel dat we een aantal verschijnse-
len in verschillende talen willen samenvatten in een " definite operator". We 
worden dan geconfronteerd met de volgende situatie: 

definite operator 

the -et persoonlijke voornaamwoorden eigennamen 

Allereerst kunnen we dit dan uitsplitsen voor verschillende talen: 

Engels Deens 

the pers.voornaamw. eigennamen -et pers.voornaamw. eigennamen 

Dit is het stadium waarin voor bepaalde talen bepaalde FG-onderscheidingen 
afvallen/ Vervolgens dienen we ons. in het kader van de gedachte "Take lan
guages seriously". af te vragen: hoe is het mogelijk dat een en dezelfde inhoud 
lijkt te worden uitgedrukt door verschillende vormen in, bijvoorbeeld, het Engels? 
Welnu. zou een VB-benadering zeggen. dat komt doordat het Engelse woord the 
iets betekent. het woord you (pers.vnw) lets betekent, John (eigennaam) lets 
betekent, enzovoort. Het beschrijven van de betekenis van concrete uitdrukkingen 
in concrete talen is dus een poging om te verklaren hoe het nnogelijk is dat al die 
uitdrukkingen iets gemeen hebben dat globaal aangeduid kan worden als " bepaald-
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held", dat wil zeggen een verklaring voor het feit dat de FG in al die gevallen kan 
spreken van een " definite operator". Maar als men eenmaal serieus betekenissen 
gaat beschrijven zaI vermoedelijk blijken dat de soort bepaaldheid die in verschil
lende vormen tot uitdrukking wordt gebracht, een beetje verschillend is (vergelijk 
het principe "Take languages seriously"), dat wil zeggen dat het FG-begrip 
"definite operator" slechts kan dienen als een voorlopige aanduiding van een 
bepaald onderzoeksgebied. De FG evenwel gaat er zonder nader onderzoek van 
uit dat het FG-begrip "definite operator" precies datgene is wat " [ is ] to be 
accounted for in the grammar of a language", dat wil zeggen een betekenis is 
in concrete talen in plaats van een naam voor een verzameling inhouden die je 
zoal in talen tegenkomt. Deze opvatting verhindert het zetten van de derde stap 
in onze omzetting van GG in VB, en is de oorzaak van het feit dat de huidige 
VB-reclamepraat van de FG in flagrante tegenspraak is met de inhoud van de 
theorie. 

Dezelfde redenering is van toepassing op pragmatische functies. Om 
"typologische adekwaatheid" te bereiken postuleert de FG inhouden die abstra
heren van de uitdrukkingsmiddelen van concrete talen (b.v. Dik 1989: 390): 

pragmatische functies 
(Topic/Focus) 

partikels speciale posities speciale constructies prosodie 
(woordvolgorde) (b.v. cleft, to do) (accent) 

Bovendien kunnen dan dezelfde uitdrukkingsmiddelen, bijvoorbeeld accent, ook 
andere dingen uitdrukken dan bijvoorbeeld Focus (ibid.), zodat we volgens de FG 
de volgende situatie kunnen hebben: 

Inhoud A Topic/Focus Inhoud B .... 

partikels speciale posities speciale constructies prosodie 
(woordvolgorde) (accent) 
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Het principe "Take languages seriously" zou ons dan weer tot de vraag 

moeten brengen: hoe is het mogelijk dat dezelfde inhoud lijkt te worden uitgedrukt 

door verschillende uitdrukkingsmiddelen, en dat dezelfde uitdrukkingsmiddelen 

verschillende inhouden lijken uit te drukken? Deze vraag kan alleen beantwoord 

worden door voor concrete talen de betekenis van concrete uitdrukkingsmiddelen 

te beschrijven: 

betekenis betekenis betekenis betekenis betekenis betekenis betekenis betekeni 

: t : : : : : t 
partikel a volgorde p volgorde q cleft to do accent intonatie k intonatie 

i i i i i 1 i i 
inhoud A Topic/Focus inhoud B 

Het zaI dan vermoedelijk weer blijken dat de betekenissen van concrete 

uitdrukkingsmiddelen niet gelijk zijn aan de a priori door de FG gepostuleerde 

inhouden, en dat dus die inhouden globale namen zijn voor interpretaties die je 

zoal in talen tegenkomt. 

Een andere vraag is of een concreet uitdrukkingsmiddel in een concrete 

taal 66r\ of meerdere betekenissen heeft. Een verstandig uitgangspunt is ook 

hier het principe "Take languages seriously", dat wil zeggen de werkhypothese 

dat in eerste instantie getracht moet worden een 1-op-1-relatie te vinden tus 

sen vorm en betekenis. De vraag of een bepaalde vorm homoniem of polyseem 

is kan alleen beantwoord worden door een zorgvuldige analyse van alle gebruiks

gevallen van die vorm, waarbij de betekenisbijdrage van die vorm gescheiden 

wordt van de betekenisbijdragen van andere vormen in dezelfde zin, en van de 

gegeven "pragmatische informatie" (context en dergelijke). Dergelijke analyses 

zijn in de FG geheel en al afwezig. Er zijn uitspraken zoals: als Focus wordt uit

gedrukt door accent [ in een concrete taa l ] , dan hoeft er geen 1-op-1-relatie te 

zijn tussen Focus en accent (Dik 1989: 390). Dat is natuurlijk zo, maar de FG 

verzuimt systematisch om de voorafgaande vraag te stellen of, in dit voorbeeld, 

datgene wat door accent wordt uitgedrukt wel het FG-begrip Focus is. Die niet-

empirische onderzoekshouding ("de FG-inhouden zijn per definitie de juiste") 

resulteert in veel-op-veel-relaties, niet alleen voor talen in het algemeen maar 

ook voor concrete uitdrukkingsmiddelen in concrete talen. En dat reduceert een 

" theor ie" tot de stel l ing:"er is een verzameling inhouden en er is een verzame

ling uitdrukkingsmiddelen", hetgeen weliswaar waar is, maar niet zo interessant. 
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Om kort te gaan, de wens van de FG om "typologische adekwaatheid" 
te bereiken hoeft geenszins in tegenspraak te zijn met de eerder geciteerde 
VB-principes, maar dan zou de FG wel het idee moeten opgeven dat de "typo
logisch adekwate"" abstracte" inhouden van de FG de inhouden (betekenissen) 
zijn die door concrete uitdrukkingsmiddelen in concrete talen tot uitdrukking 
worden gebracht. 

Om de discussie niet al te ingewikkeld te maken zal ik me nu verder 
beperken tot accent en woordvolgorde. We gaan uit van de huidige situatie in 
de FG: 

inhoud A Topic/Focus inhoud B 

accent woordvolgorde 

Wat de FG nu zou moeten doen om de derde stap te zetten van onze 
omzetting van GG in VB is het verklaren van deze veel-op-veel-relatie door de 
semantische bijdrage van accent en van woordvolgorde te scheiden 1. van 
elkaar, en 2. van de gegeven "pragmatische informatie". Wat de FG evenwel 
doet is het geven van regels van het type " als je wilt dat deze zin/constituent 
geinterpreteerd wordt als (bijvoorbeeld) Focus, kies dan dit of dat uitdrukkings
middel" . Omdat men echter de semantische bijdragen van accent en woordvolg
orde niet van elkaar scheidt, en omdat men die regels probeert te combineren 
met verklaringen van het type " deze zin/constituent heeft deze woordvolgorde, 
want de zin/constituent heeft (bijvoorbeeld) de inhoud Focus, en als een zin/ 
constituent de inhoud Focus heeft dan heeft de zin/constituent altijd/meestal 
deze woordvolgorde", ontaardt de FG-behandeling van woordvolgorde in rond-
wentelingen in zelf-gecre6erde problemen, zoals ik nu zal illustreren. 
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7. Weerberichten 

Voor de beregeling van woordvolgorde benut de FG overwegend zoge
naamde weerberichtverklaringen. De weerman kan zeggen: het gaat morgen 
vriezen, want in de atmosfeer doet zich verschijnsel Q voor, en als zich in de 
atmosfeer verschijnsel Q voordoet, dan gaat het altijd vriezen. Of ook: het gaat 
morgen waarschijniijk vriezen, want .... dan gaat het meestal vriezen. Hier 
wordt in een specifiek geval een voorspelling gedaan op grond van een alge
mene wetmatigheid of tendentie. Op dezelfde manier kun je verklaren dat in de 
zin Waar is Piet? het woord waar op de eerste plaats staat door te zeggen: 
het woord waar staat op de eerste plaats, want waar is een vraagwoord, en 
vraagwoorden staan altijd/meestal op de eerste plaats. Een "diepere" verklaring 
geeft dan nog antwoord op de vraag: waarom gaat het altijd/meestal vriezen als 
zich in de atmosfeer verschijnsel Q voordoet? Dat wil zeggen: waarom staan 
vraagwoorden altijd/meestal op de eerste plaats? Zo'n "diepere" verklaring is 
Dik's (b.v. 1978:176) uitleg van waarom een Subject veelal voor een Object staat, 
en Dik (1989: 36-38) is het eens met de gedachte dat zo'n "diepere" verklaring 
nodig is (voor vraagwoorden zie nu Dik (1989: 360 noot 3), maar vergelijk mijn 
noot 12). 

Een van de wetmatigheden/tendenties waarmee de FG woordvolgorde 
verklaart is de tendentie om constituenten met dezelfde functionele specificatie 
altijd in dezelfde positie te zetten (b.v. Dik 1980: 20; 1989: 343 - "The Principle 
of Functional Stability"). Om deze tendentie te verantwoorden wordt, of werd 
aanvankelijk, aangenomen dat iedere taal een of meer zogenaamde functionele 
patronen heeft, die, althans in Dik (1978 en 1980). afgeleid waren van het volgen
de algemene schema: 

Theme, PI (V) S (V) O (V), Tall 

Theme and Tail laat ik hier buiten beschouwing.s PI is voor categoriefin van 
constituenten die verplicht naar PI gaan (b.v. vraagwoorden); als PI niet door 
zuike constituenten wordt bezet, dan kan de positie gebruikt worden om er 
constituenten met Topic- of Focusfunctie neer te zetten. S is voor Subject, O 
voor Object, V voor werkwoord (Verb). 

Bijbehorende regels waren bijvoorbeeld (Dik 1980: 21): 

Pi-constituent • P1 
Topic, Focus • PI 
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Subject • S 
Object • O 
Verb • V 

Deze regels zetten constituenten met de aangegeven specificatie op de bijbe
horende positie in het patroon voor de betreffende taal, dat wil zeggen brengen 
een specifiek geval van, bijvoorbeeld, een constituent met Subjectfunctie onder 
bij de algemene wetmatigheid/tendentie die voor de plaatsing van zuIke consti
tuenten geldt (in de betreffende taal). 

Dat lijkt simpel. Maar zuIke regels zijn verraderlijk, want ze houden 
geen rekening met de functies [sic] van woordvolgorde. Dat is erg lastig, 
omdat woordvolgorde een aantal verschillende soorten functies heeft, en verschil
lende functies in verschillende talen, met het gevolg dat plaatsingsregels zoals 
boven geciteerd niet altijd dezelfde status hebben. De FG wil dat "placement 
rules are expression rules" (Dik 1989: 334), dat wil zeggen woordvolgorde wordt 
door de FG beschouwd als een van de middelen om onderliggertde relaties en 
functies uit te drukken. Deze wens is niet dezelfde als de wens om weerbericht
verklaringen voor woordvolgorde te geven: als je zegt: " waar staat op de eerste 
plaats. want waar is een vraagwoord, en vraagwoorden staan altijd/meestal op 
de eerste plaats", dan beweer je nog niet: " als je wilt dat waar als vraagwoord 
wordt geinterpreteerd / dat deze zin als vraag wordt geinterpreteerd, zet waar 
dan op de eerste plaats". Het eerste is een weerberichtverklaring, het tweede 
is een FG-expressieregel, en dat zijn twee verschillende dingen, die de FG helaas 
niet uit elkaar houdt. 

Voor de verdere discussie zijn de volgende soorten functies van woord
volgorde van belang: 

A. In bijvoorbeeld het Nederlands zie je in zinnen als Slaat Jan Piet? en 
dat Jan Piet slaat aan de gegeven volgorde van Jan en Piet dat Jan onderwerp 
is (Subjectfunctie heeft) en Piet lijdend voorwerp (Objectfunctie). In Jan slaat 
Piet kun je dat niet zien: hoewel Jan voor Piet staat kan Jan het lijdend voor
werp zijn; Jan is dan bijvoorbeeld Topic (JSn siSat Piet, maar Marh, d$ar durft 
hij niet ian te komen) of Focus (Jin slaat hij, niet MarTe). In talen met een zo
genaamde variabele volgorde, zoals grotendeels de Slavische talen, heb je iets 
anders nodig om te weten wat Subject en wat Object is: dat zie je bijvoorbeeld 
aan de naamval (Subject in de Nominatief. Object in de Accusatief). In bijvoor
beeld Slavische talen met naamvallen heeft woordvolgorde dus niet mede de 
functie om aan te geven wat Subject en wat Object is. 
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B. In bijvoorbeeld het Nederlands zie je (mede) aan de plaats van het 
werkwoord of je te doen hebt met een vraag, mededeling, hoofdzin of bijzin 
(Slaat Jan Piet?, Jan slaat Piet, dat Jan Piet slaat). Ook deze functie ontbreekt 
grotendeels bij woordvolgorde in bijvoorbeeld Slavische talen. Alle functies van 
woordvolgorde liggen dan op het volgende gebied: 

C. Een zin als DSar woont Piet verschilt van Piet woont dSar onder 
andere in de onderlinge volgorde van bijwoord (daar) en Subject (Piet). Deze 
volgorde heeft een functie op het gebied van het zogenaamde Functionele Zins-
perspectief (pragmatische functies in de FG). Dit type functie zagen we ook 
geillustreerd in paragraaf 2 (Je moet §erst een formOle uitwerken versus Je 
moet een formule §erst Oitwerken), waar het onder andere ging om de onderlinge 
volgorde van bijwoord (eerst) en lijdend voorwerp (een formule). In bijvoorbeeld 
het Russisch is het aantal mogelijkheden op dit gebied veel groter dan in het 
Nederlands: ook de onderlinge volgorde van werkwoord en Subject, en van werk
woord en Object, heeft een functie op dit terrein (V-S en V-0 zijn te vergelijken 
met bijwoord - S en bijwoord - 0 in het Nederlands, S-V en 0-V zijn te vergelij
ken met S - bijwoord en O - bijwoord). Het is hier vaak moeilijk om de seman
tische bijdrage van woordvolgorde te scheiden van die van accent: in zowel DSar 
woont Piet als Pief woont daar wordt Piet geinterpreteerd als Focus doordat het 
woord het laatste accent draagt; P?et (Focus) woont daar heeft de woordvolgorde 
gemeen met P?et woont dSar, waar Piet echter als Topic wordt geinterpreteerd 
doordat er na het accent op Piet nog een accent volgt (op daar). Enzovoort. 

Welnu, neem nu een FG-regel als: 

Subject • S 

Als we het over het Nederlands hebben dan kunnen we de regel in een 
aantal gevallen lezen als: "als je wilt dat deze constituent als Subject wordt 
begrepen, zet die dan op die en die plaats"; omgekeerd weet dan een hoorder 
dat de constituent op een bepaalde plaats Subjectfunctie heeft (maar niet in 
Jan slaat Piet). In dit geval is de regel een FG-expressieregel. Maar: dat is 
alleen zo als het de functie van de betreffende volgorde is om te signaleren dat 
een constituent op een bepaalde plaats Subject is. Gaat het bijvoorbeeld over 
het Russisch, dan kun je de regel niet lezen als: "als je wilt dat deze consti
tuent als Subject wordt begrepen, zet die dan op die en die plaats". Een regel 
die je zo kunt lezen zou moeten luiden: Subject • Nominatief. Een regel 
Subject • S is voor bijvoorbeeld het Russisch geen FG-expressieregel; je 
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kunt hem lezen als " zet de constituent met Subjectfunctie (dat wil zeggen die 
je eerst in de Nominatief hebt gezet) op de S-plaats in het schema". Maar nu 
is zo'n regel wel fout, want het Subject hoeft nu juist niet op een bepaalde 
plaats te staan omdat je aan het gebruik van de Nominatief ziet wat Subject is. 
Dezelfde redenering geldt voor de Objectfunctie. 

Voor werkwoorden is geen regel nodig van het type: "als je wilt dat 
deze constituent als werkwoord wordt begrepen, zet die dan op die en die 
plaats", want dat iets een werkwoord is weet je zonder dat de betreffende 
constituent op een bepaalde plaats staat (even afgezien van homoniemen en 
talen die hier niet aan de orde zijn). Wel zou je voor bijvoorbeeld het Neder
lands een expressieregel kunnen geven als: "als je wilt dat deze zin als bijzin 
wordt begrepen, zet dan het werkwoord achteraan". Maar dan zou "bijzin" als 
functie (of iets dergelijks) moeten worden opgenomen in de FG. Als, zoals tot 
op heden het geval was in de FG, verschillende " mallen" worden gebruikt voor 
hoofd- en bijzin in het Nederlands, dan moet een expressieregel zeggen: "als je 
wilt dat deze zin als bijzin wordt begrepen, pak dan de bijzinmal en zet het 
werkwoord op zijn plaats" (dat wil zeggen op de plaats die daarvoor in de betref
fende mal is gereserveerd).^ Voor bijvoorbeeld Slavische talen moet de regel 
natuurlijk weer anders zijn. 

Kortom, regels zoals eerder geciteerd hebben in verschillende gevallen 
een verschillende status. De indruk dat ze allemaal van hetzelfde type zijn 
ontstaat alleen als je geen rekening houdt met de functies van woordvolgorde. 
Het is daarom in een Functionele Grammatica mijns inziens niet zo handig om 
woordvolgorde op deze manier te beregelen. 

Hoe komt de FG aan die regels? Het oorspronkelijke schema: 

Theme, PI (V) S (V) O (V), Tail 

drukt onder andere uit dat in de zogenaamde "dominante volgorde" van de 
meeste talen het Subject voorafgaat aan het Object. Dat geldt ook voor bij
voorbeeld Slavische talen; een probleem is wel dat nnoet worden uitgelegd wat 
het begrip "dominante volgorde" inhoudt (Dik 1978: 175-178).^ Het schema kan 
tot weerberichtverklaringen leiden: "deze constituent staat op die en die plaats, 
want de constituent heeft Subjectfunctie, en Subjecten staan altijd/meestal op 
die plaats". Maar de FG is, ongeveer in 1980, begonnen het schema te gebrui-
ken voor expressieregels in concrete zinnen in concrete talen. Maar dan is een 

regel als Subject • S fout zodra het niet de functie van de betreffende 
plaats is om te signaleren dat de constituent op die plaats Subject is, en zodra 
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de woordvolgorde in de concrete zin afwijkt van wat je meestal zoal vindt. Als 
weerberichtverklaring kan de regel dan toch (min of meer) kloppen. 

De reactie van de FG op dergelijke problemen heeft die problemen ver-
ergerd in plaats van opgelost: men is gaan sleutelen aan het oorspronkelijke 
schema zonder even na te denken over de vraag waarom het nou eigenlijk fout 
ging. Dat leidde bijvoorbeeld tot een voorstel als dat van Connolly (1983; zie ook 
Siewierska 1988: 127-132). Connolly stelt voor om de functionele patronen van 
Dik (1978) te vervangen door een schema als het volgende (1983: 250): 

PI N1 N2 N3 (N = nucleair element) 

Bijbehorende regels voor talen met een variabele volgorde zijn dan (ibid.): 

Subj • N1 of N2 of N3 
Obj • N1 of N2 of N3 
Verb • N1 of N2 of N3 

Deze regels zijn kennelijk geen expressieregels: je kunt bijvoorbeeld de eerste 
regel niet lezen als: "als je wilt dat deze constituent wordt begrepen als Sub
ject, zet die dan in N1 of N2 of N3" (en denk eens even aan een hoorder in de 
"interpretive mode" die geconfronteerd wordt met de zin N1 N2 N3!). Gelezen 
als weerbericht zeggen de regels: "deze constituent staat in positie N1/N2/ 
N3, want de constituent is Subject/Object/Verb, en Subjecten/Objecten/ 
Verbs staan altijd/meestal in positie N1/N2/N3". Als de weerman zou zeggen 
"het kan morgen vriezen of dooien, want er is een regel die zegt: "het kan 
vriezen of het kan dooien"", dan zou hij op staande voet ontslagen worden. 
Maar sommige scholen binnen de theoretische taalkunde beschouwen het geven 
van regels als een doel op zichzelf; wat de inhoud van die regels is hoeven 
onderzoekers zich kennelijk niet af te vragen. 

Andere voorstellen gaan uit van de gedachte dat sommige talen geen 
Subject- en/of Objectfunctie hebben in de zin van de FG en dat het handig zou 
zijn als bijvoorbeeld Slavische talen, waar woordvolgorde de uitdrukking is van 
pragmatische functies, zuIke talen zouden zijn: het feit dat in Slavische talen 
het Object wel eens voorafgaat aan het Subject zou dan geen probleem zijn 
voor de regel dat Subjecten altijd/meestal voorafgaan aan Objecten, en we 
zouden dan de stelling kunnen handhaven dat "the constituent ordering rules of 
any given language will be sensitive to Subj and Obj function" (Dik 1980: 18): de 
zogenaamde Subjecten en Objecten in bijvoorbeeld Slavische talen zijn dan geen 
Subjecten en Objecten in de zin van de FG. Deze gedachte heeft geleid tot 
functionele patronen als de volgende: 
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Theme. PI Cl(itic) P0 V S X, Tail (Dik 1980: 131, overwogen voor het Servo-
kroatisch; op bladzijde 132-133 wordt de 
noodzaak van de S sterk betwijfeld); 

PI S V X P0 (Siewierska 1988: 125. overwogen voor het Pools); 
PI V X (Stanchev 1987: 34, 36, overwogen voor het Bulgaars); 
Theme, PI Cl(itic) V X, Tail (Bubenik 1987: 58. overwogen voor het Tsjechisch). 

Bijbehorende regels gebruiken PI en P0 (en X) voor constituenten met Topic-
of Focusfunctie. Wat opvalt aan deze schema's is dat ze geen O bevatten. 
soms een S. en altijd een V. Dit impliceert de opvatting dat de betreffende ta
len geen Objectfunctie hebben. dat de status van de Subjectfunctie onduidelijk 
is. en (vermoedelijk) dat Slavische talen wel een werkwoord hebben. 

Volgens FG-criteria (zie bijvoorbeeld Dik 1989: 219-223) is er geen 
Objectfunctie in een taal als er in die taal geen paren zijn zoals Jan gaf Piet 
een ijsje versus Jan gaf een ijsje aan Piet. Er is geen Subjectfunctie als er geen 
actief-passief-paren zijn. (De criteria voor het afschaffen van het werkwoord 
zijn niet bekend.) Zoveel is duidelijk. Maar dan begint de duisternis. Om slechts 
een paar vragen te noemen: 

- KuCanda (1984: 108-109) geeft een tegenvoorbeeld tegen de gedachte 
(bijvoorbeeld in Dik en Gvozdanovid 1980) dat het Servokroatisch geen Object
functie heeft. Is dat een geldig tegenvoorbeeld? (Vergelijk bijvoorbeeld Siewierska 
(1988: 112-113) over een analoge discussie tussen Bolkestein en Dik naar aan
leiding van het Latijn.) Zo nee. waarom niet? Zo ja. moet er dan een O in het 
functionele patroon van bijvoorbeeld het Servokroatisch? 

- KuCanda (1984) merkt op dat het Servokroatisch wel degelijk actief-
passief-paren heeft, in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld Dik en Gvozdanovi(i 
(1980) beweren. Wat betekent nu het feit dat Siewierska in haar (overwogen) 
patroon voor het Pools (zie boven) wel een S heeft, maar Stanchev en Bubenik 
geen S opnemen voor het Bulgaars en het Tsjechisch? Wil dat zeggen dat het 
Bulgaars en Tsjechisch, in tegenstelling tot het Pools (en Servokroatisch?) geen 
actief-passief-paren hebben? Of heeft nnen alleen vergeten door te geven dat 
de Servokroatische feiten niet klopten? 

De relevantie van deze vragen wordt duidelijk gemaakt door Siewierska 
(1988: 123-132): het handhaven van de Subjectfunctie, en dus, volgens de FG. 
van de S in een functioneel patroon. geeft grote problemen bij de beregeling 
van woordvolgorde in bijvoorbeeld Slavische talen (omdat woordvolgorde daar 
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pragmatische functies uitdrukt). Hetzelfde geldt voor de Objectfunctie en de 

O in het patroon. en. kunnen we toevoegen. voor Verb en V. 

Gegeven deze voorgeschiedenis is men natuurlijk benieuwd naar wat Dik 

(1989) zal doen. Welnu, die verdoezelt vakkundig de problemen. Om alleen de 

voornaamste punten te noemen: 

- Op bladzijde 6 2 - 6 3 lezen we dat " the formal nature of placement 

rules can be symbolized as follows: 

(36) underlying structure: {a, b, c, d) 

ordering template: 1 2 3 4 [vergelijk Connolly, eerder geciteerd. C.K.] 

placement rules: a := 4 

b := 2 

C := 1 

d := 3 

output sequence: c b d a" 

Let op het verdwijnen van de pijl van bijvoorbeeld Subject • S; de pijl keert ook 

elders niet terug, want plaatsingsregels worden alleen nog in woorden gegeven. 

- Op bladzijde 215 leren we in een noot dat "Subj assignment plays at 

most a marginal role in Serbo-Croatian (Dik and Gvozdanovi(5 1981[=1980. C.K.], 

Gvozdanovid 1981, but compare KuCanda 1984) [ . . . ] " . De verkeerde bronnen 

worden genoemd: het gaat om Dik 1980 en Dik&Qvozdanovid 1980/1981; Gvozda-

novi(f 1981 gaat niet over Subjecttoekenning. 

- Op bladzijde 364 lezen we dat "Dik and Gvozdanovid (1981) and Gvoz-

danovicj (1981) argued for a template of the fo rm: 

(19) PI CL P0 V X 

where [...] constituents with Topic or Focus function go to PI or P0; 

terms with no particular pragmatic function are placed in the postverbal posi

tion X"". Let op de wonderbaarlijke verdwijning van het S-probleem; ook worden 

weer de verkeerde bronnen genoemd: het gaat om Dik 1980 en Dik&Gvozdano-

vid 1980/1981; Gvozdanovid 1981 gaat niet over een ""template"'. 

- Op bladzijde 364 zien we dat "Polish (Siewierska 1988: 123ff.) is de

scribed as having a clause-final position P0, used for Focus constituents. Similar 

clause-final Focus positions have been claimed to be used in Czech (cf. Kim 

1988b)[ongepubliceerde paper. C.K.] and Bulgarian (Stanchev 1988)[ongepubli-

ceerde paper. C.K.] ." Let op de afwezigheid van het door Siewierska gesugge

reerde schema voor het Pools - met die akelige S - , en op het niet verwijzen 

naar de gepubliceerde voorstellen voor het Tsjechisch en Bulgaars. 
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- Op bladzijde 358-359 en elders zien we de notatie A^ en A 2 voor 
"eerste argument"(het zogenaamde Subject) en "tweede argument" (het zoge
naamde Object) voor talen waar de FG geen Subject- en Objectfuncties uitdeelt, 
maar die notatie keert niet terug in de concrete schema's op bladzijde 363-364 
voor het Hongaars (waar een soortgelijk probleem speelt als in Slavische talen) 
en het Servokroatisch (en de niet-genoemde schema's voor het Pools, Bulgaars 
en Tsjechisch), hoewel die schema's geen S en O bevatten. Hebben die talen nu 
wel of niet een Subject en/of een Object volgens de FG? 

Kortom, ondanks de aanwezigheid van een hoofdstuk "Constituent 
Ordering: Problems and Complications" (Dik 1989: 357-378) worden de echte 
woordvolgordeproblemen die je zoal in de FG-literatuur tegenkomt in mist verhuld. 
Hudson zei in 1983: "My main reaction to the content of FG, however, is that it 
is not being subjected to sufficiently radical rethinking. It is easy to understand 
why the adherents should be reluctant to make radical changes, precisely because 
one of the attractions of FG is presumably that it is relatively stable, so that a 
linguist can get on with the job of descriptive (especially typological) linguistics 
without worrying about having to update the framework every six months. Never
theless, the convenience of the customers is only one consideration in the evalu
ation of any approach to linguistic analysis, and consistency with the facts ('truth') 
is another which should presumably be given top priority; and ultimately there 
should be no conflict of interest, because the linguist is wasting his time to the 
extent that his descriptive analyses rest on faulty theory. Consequently, it wor
ries me that there have been virtually no serious changes to the content of FG 
since Dik's presentation in 1978" (Hudson 1983: 89-90). Vandaag de dag kunnen 
we nog steeds zeggen dat "radical rethinking" ten onrechte afwezig is. Maar 
wel verandert de inhoud van de FG voortdurend, dit evenwel zonder dat wordt 
gezegd (op de cruciale punten) dat dat het geval is en waarom die veranderingen 
worden ingevoerd. Kennelijk moet koste wat het kost de suggestie in stand wor
den gehouden dat de FG altijd al de "waarheid" van vandaag in pacht heeft gehad. 
Wat dat kost is dat kwalificaties als "loose thinking" (Hudson 1983: 91) op een 
gegeven moment te zwak worden. 
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8. Take languages seriously: Subject en Object 

Laten we nu eens kijken weIke stappen de FG zou moeten nemen om uit 
de problemen te komen die in de vorige paragraaf zijn geschetst. We gaan er 
daarbij van uit dat de slogan "Take languages seriously" serieus is bedoeld, en 
beginnen met de FG-criteria voor het al dan niet toekennen van Subject- en 
Objectfuncties. Daarna gaan we over op de pragmatische functies (de rest van 
de FG laat ik hier buiten beschouwing). 

1. "We defined an SoA [State of Affairs. O.K.] as the conception of 
something which can be the case in some world. [...] They [States of Affairs. 
O.K.] present a certain codified "view" of reality rather than being part of 
reality themselves. [...] if it is to be expressed that John was very much afraid 
of the dog, languages may use rather different conceptualizations, such as: 

(57) a. John was very scared of the dog 
b. John scared enormously because of the dog 
c. John had great fear for the dog 
d. Great fear came to John from the dog 
e. There was great fear for John because of the dog 
f. Great fear for the dog ate John 
g. The dog scared John enormously 
h. The dog made great fear in John 

[...] In our approach, that which is expressed in (57a-h) is not "the same 
thing": the expressions manifest so many different predications, expressing so 
many different SoAs" (Dik 1989: 107). 

Dit (vanuit VB-standpunt gezien loffelijke) principe past de FG echter 
niet toe op zinnen als: 

(1) a. John gave the book to Peter 
b. The book was given to Peter by John 
c. Peter was given the book by John 

Voor (1 a-c) geldt dat "each of these constructions expresses the same SoA; 
accordingly, they may be assumed to have the same form at the underlying level. 
[...] (la) presents the SoA from the point of view of "John", (lb) presents it 
from the point of view of "the book". and (1c) presents it from the point of view 
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of " Peter". Thus, (1a-c) serve to present the same SoA in different perspec
tives" (Dik 1989: 209). Hoewel perspectiefverschillen in (57a-h) aanleiding waren 
om verschillende onderliggende predicaties aan te nemen worden de zinnen (la-c) 
niet beschreven door het aannemen van verschillende predicaties, maar door, in 
dezelfde onderliggende predicatie. de Subjectfunctie toe te kennen aan verschil
lende constituenten. Dienovereenkomstig is de Subjectfunctie relevant voor een 
bepaalde taal alleen als die taal een regelmatige (" regular") oppositie heeft tus
sen actieve en ("corresponding") passieve constructies (Dik 1989: 219). Een 
noodzakelijke eigenschap van " passieve" constructies is dat die alternatieve uit
drukkingen zijn van een predicatie die ook uitgedrukt kan worden door een actieve 
constructie (1989: 219-220). Het probleem is nu natuurlijk: hoe bepalen we of 
twee zinnen dezelfde predicatie uitdrukken of verschillende? Zijn bijvoorbeeld 

p. De wekker werd opgewonden door Piet 
q. Jan werd opgewonden door Piet 

passieve zinnen. en dus alternatieve uitdrukkingen van dezelfde SoAs. als 
respectievelijk 

r. Piet wond de wekker op 
s. Piet wond Jan op? 

En is dan 

t. Jan werd opgewonden van Piet 

een uitdrukking van een andere SoA dan q. en s.? 

Dezelfde vraag doet zich voor bij de Object-functie. Zinnen als 

(2) a. John gave the book to Peter 

b. John gave Peter the book (Dik 1989: 210) 

zijn volgens de FG alternatieve uitdrukkingen van dezelfde SoA (dezelfde predi

catie): het verschil wordt verantwoord door de Objectfunctie toe te kennen aan 

verschillende constituenten. Maar in welk opzicht verschillen bijvoorbeeld 

(12) a. John bought a book for the library 
b. John bought the library a book (??) (12b. in Dik 1989: 237) 

die volgens de FG-redenerIng dezelfde SoA uitdrukken (met verschillende Object-

toekenning). minder van elkaar dan bijvoorbeeld 

(59) a. John filled water into the bottle 
b. John filled the bottle with water 

waar, volgens Dik (1989: 108), wel sprake is van verschillende SoAs en dus 
verschillende predicaties? 
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Deze onduidelijkheid is belangrijk omdat die aangewend kan worden in 
gevallen waarin de FG, vanwege de eerder uiteengezette benadering van woord
volgorde, graag zou willen dat er geen Subject- en/of Objectfunctie is in een taal. 
Bijvoorbeeld, we zagen in paragraaf 7 dat Dik en Gvozdanovid (aanvankelijk) van 
nnening waren dat er geen actief-passief-paren zijn in het Servokroatisch, en dus 
geen Subjectfunctie; er waren ook geen paren als (2a-b), en dus geen Object
functie. Kudanda (1984) geeft tegenvoorbeelden: er is wel degelijk een passief in 
het Servokroatisch, en er zijn zinnen als de volgende (in Nederlandse parafrase; 
zie KuCanda (1984: 108-109)): 

u. Zij boden aan Jan [datief] witte wijn [accusatief] aan 
V .Zij boden Jan witte wijn aan 

(zij voorzagen Jan [accusatief] van witte wijn [instrumentalis]) 
en dus is er een Objectfunctie in het Servokroatisch. Gvozdanovid (1986: 98) 
merkt terecht op dat er in KuCanda's voorbeelden sprake is van een verschil in 
argumentenstructuur en/of betekenis. Dus: dergelijke paren moeten, volgens 
de FG-criteria, verantwoord worden door verschillende onderliggende predica
ties aan te nemen. Met andere woorden (van mij, niet van Gvozdanovid), hoewel 
de aanvankelijke observaties van Dik en Gvozdanovid fout waren, heeft het 
Servokroatisch om andere redenen toch geen Subject- en Objectfunctie in de 
zin van de FG. Akelig is alleen dat Gvozdanovid' (1986) redenering geldt in alle 
gevallen die de FG verantwoordt door middel van Subject- en Objectfuncties: er 
is altijd een betekenisverschil tussen de betreffende zinnen; het probleem is 
alleen dat de FG die betekenisverschillen "verschil in perspectief" noemt in 
plaats van "verschil in conceptualisatie". Gvozdanovi<f' redenering zou moeten 
leiden tot de conclusie (van mij, niet van Gvozdanovid), dat de Subject/Object-
functies voor alle talen afgeschaft kunnen worden: verschillen als in (la-c) en 
(2a-b) zouden verantwoord moeten worden door verschillende onderliggende 
predicaties aan te nemen. En dat zou een vorm van "radical rethinking" zijn die 
de FG liever vermijdt. Daarom, zo kan de goede lezer begrijpen, citeert 
Dik (1989: 364) liever de verkeerde bronnen en verdoezelt hij liever het pro
bleem (zie paragraaf 7 hierboven) dan een poging te doen om het probleem op 
te lessen. 

Laten we nu toch de radicale weg kiezen, te meer omdat die veel meer 
problemen kan opiossen: we schaffen de Subject- en Objectfunctie in de zin 
van de FG af, en verantwoorden actief-passief-paren en paren als Jan gaf Piet 
een ijsje versus Jan gaf een ijsje aan Piet door de betreffende zinnen af te leiden 
van verschillende onderliggende predicaties. 
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2. Waarom is dit voor de FG z6'n radicale stap dat men liever discussieert 
over de vraag of een bepaald betekenisverschil nu een verschil in perspectief is 
dan wel een verschil in conceptualisatie. waarbij in het midden blijft wat het 
verschil daartussen is? Omdat deze stap de hele FG-visie op de relatie tussen 
Subject/Object en zogeheten semantische functies op de helling zet. op een 
manier die ik hier alleen kort zal samenvatten, omdat dit probleem niets te maken 
heeft met de pragmatische functies van de FG die hier besproken worden. 

Subject-/Objecttoekenning vindt in de FG plaats aan de hand van de zo
genaamde Semantic Function Hierarchy (SFH). Oorspronkelijk luidde de SFH 
(Dik 1978: 76; 1989: 226): 

Ag > Go > Rec > Ben > Instr > Loc > Temp 
Subj + > + > + > + > + > + > + 
Obj + > + > + > + > + > + 

Deze SFH vat een aantal typologische tendenties/wetmatigheden samen: 
als in een taal de Subjectfunctie toegekend kan worden aan een constituent 
met bijvoorbeeld een Recipient-rol, dan kan dat ook aan constituenten met een 
Goal-rol en aan constituenten met een Agent-rol, maar niet noodzakelijk aan 
constituenten met een Benificiary-rol, Instrument-rol enzovoort; als in een taal 
de Objectfunctie toegekend kan worden aan constituenten met bijvoorbeeld een 
Instrument-rol, dan kan dat ook aan constituenten ook met een Benificiary-rol, 
een Recipient-rol en een Goal-rol, maar niet noodzakelijk aan constituenten 
met een Location-rol en een Temporal-rol. Enzovoort. 

De typologische uitspraak vervat in de SFH moet echter met enkele 
korrels zout worden genomen, zoals alleen al blijkt uit de FG-discussies over 
het Engels. Dik (1989: 227) zegt bijvoorbeeld dat Subjecttoekenning in het 
Engels niet verder gaat dan Rec in de hiSrarchie. maar geeft zonder commen-
taar op biz. 231 een voorbeeld van een Loc-Subject: The terrace was written 
on by John (in de lezing: "'John inscribed something on the terrace"). Ook kun
nen tegenvoorbeelden tegen de SFH altijd worden ondervangen door de defini-
ties van rollen te veranderen of door extra rollen in te voeren. omdat de in Dik 
(1989) (en eerder) voorgestelde definities van rollen niet definitief zijn en het 
aantal rollen niet vaststaat (op.cit: 104). Een voorbeeld als The key opened the 
door, wat een geval lijkt van een Subject met Instr-rol. wat volqens biz. 227 in 
het Engels niet kan, is volgens biz. 106 geen tegenvoorbeeld. want het Subject 
heeft hier volgens de auteur een Force-rol. en die staat niet in de oorspronke-
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lijke hiferarchie. zodat we niet weten of het een tegenvoorbeeld is. Zinnen als 
John received the money from Fred lijken ook in tegenspraak met de hifirarchie. 
omdat hier Subjecttoekenning aan wat een Recipient lijkt duidelijk "ongemar-
keerder" is dan Subjecttoekenning aan de constituent met Goal-rol, zoals in 
The money was received by John (zie b.v. Somers 1987: 107). Maar nee, als 
John Subject is heeft hij volgens Dik (1989: 105) geen Recipient-rol maar een 
Processed-rol, omdat het feit dat John degene is die het geld krijgt al volgt uit 
de betekenis van het werkwoord to receive. Maar die redenering wordt dan 
weer niet toegepast in zinnen als De wekker werd opgewonden door Piet, waar 
het feit dat de wekker een Goal-rol heeft volgt uit de betekenis van werd 
opgewonden. Erger nog, de SFH dankt zijn bestaan aan het feit dat Dik in 1978 
begonnen is de rol Goal zo te definifiren dat het verschil tussen actief en pas
sief (volgens Dik) beschreven kon worden door middel van Subjecttoekenning 
(b.v. Mackenzie 1980: 307), en hetzelfde geldt voor de rollen Recipient en Bene
ficiary in zinnen als Jan gaf/kocht een ijsje aan/voor Piet versus Jan gaf/?kocht 
Piet een ijsje. Als bijvoorbeeld de rol Benificiary zo was gedefinieerd dat for the 
library in John bought a book for the library er wel onder zou vallen maar the 
library in ??John bought the library a book niet, dan zou het verschil tussen deze 
zinnen nu in de FG beschreven moeten worden door verschillende onderliggende 
predicaties aan te nemen (zoals in het sleutelvoorbeeld) in plaats van door Object-
toekenning. Kortom, in 1978 wilde Dik graag bepaalde betekenisverschillen be
schrijven in termen van Subject-/Objecttoekenning, en de definities van de rollen 
zijn daarop afgestemd. Maar de eerder geschetste problemen met de beregeling 
van woordvolgorde hebben duidelijk gemaakt dat de FG van deze keuze alleen 
maar last heeft gehad. Aangezien de circulariteit van de redenering de typolo
gische waarde van de oorspronkelijke hiferarchie ondermijnt, en omdat de oor
spronkelijke SFH nu toch niet meer geldig is in de FG (zie noot 8) kunnen we de 
SFH, en dus de Subject- en Objectfuncties in de zin van de huidige FG, net zo 
goed afschaffen. en de definitie van de rollen plus het aantal rollen op die nieuwe 
keuze afstemmen. 

3. We vervolgen dan met de gedachte dat talen die geen Subject- en 
Objectfunctie hebben in de zin van de huidige FG. wel een "eerste argument" 
(A^) en een "tweede argument" (A^) hebben (bijvoorbeeld Dik 1989: 101-104, 
233-235. 358-359; De Groot 1981). Deze categoriefen zijn handig om bijvoor
beeld congruentie tussen onderwerp en werkwoord te beschrijven: als je zegt 
dat een taal geen Subjectfunctie heeft, en je introduceert geen term als A . 
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dan moet je in een congruentieregel alle semantische functies opsommen die 
het onderwerp kan hebben, bijvoorbeeld: "The verb agrees with Agent, Posi
tioner. Processed, Force or Zero"(De Groot 1981: 151), en dat is niet alleen on-
handig maar ook fout, want de semantische functie Zero komt ook voor bij con
stituenten die niet met het werkwoord congrueren (ibid.). Daarom heeft de FG 
de noties A^ en A^ geintroduceerd (en nu ook A^, een "derde argument"). 

De semantische rollen die A^- en A^-constituenten kunnen hebben zijn 
(vermoedelijk onder andere): 
A^ : Agent, Positioner, Force. Processed. Zero; 
A 2 : Goal, Recipient, Benificiary, Instrument, etc. (Dik 1989: 234). 

Maar nu we de SFH hebben afgeschaft kunnen we A^ gewoon weer Subject 
noemen en A 2 Object. Immers. het feit dat bepaalde talen volgens de FG bijvoor
beeld geen Subjectfunctie hebben. is een gevolg van het feit dat bijvoorbeeld de 
Fo-rol niet in de oorspronkelijke SFH stond. Zou de hiferarchie zijn geweest, bij
voorbeeld, Ag > Fo > ..., dan zouden de betreffende talen nu wel een Subject
functie hebben gehad volgens de FG. We voegen dan de rollen uit de SFH bij de 
rollen van A^ en A^, zodat we de volgende uitspraak krijgen: 
een Subject kan de volgende rollen hebben (ongeordend en vermoedelijk onder 

andere, ook volgens de FG): Agent, Positioner, Force, Processed, Zero, 
Goal, Recipient, Benificiary, Instrument, Locative, Temporal; 

een Object kan de volgende rollen hebben (ongeordend en onder andere): Goal, 
Recipient, Benificiary, Instrument etc.. 

De FG is hiermee in 66n klap verlost van discussies over de vraag of bepaalde 
betekenisverschillen nu een kwestie van perspectief zijn of een kwestie van 
conceptualisatie: dat Is nu hetzelfde .̂  

Maar nu hebben we weer een Subject en een Object in talen die volgens 
de huidige FG geen Subject en/of Object hebben. en dat was een probleem bij 
de beregeling van woordvolgorde! Welnu: dat probleem heeft met dit hele ver
haal niets te maken. zoals we nu zullen zien. 
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9. Take languages seriously: woordvolgorde 

1. Het eerste FG-probleem met betrekking tot woordvolgorde is dat 

voor sommige talen wordt beweerd dat het Object alti jd/meestal aan het Sub

ject voorafgaat, hetgeen in tegenspraak lijkt met het principe dat "The Subject 

position precedes the Object position" (Dik 1989: 346). Dat principe was 

weergegeven in het oorspronkelijke (Dik 1978) algemene schema dat we in pa

ragraaf 7 zagen: 

Theme, (V) S (V) O (V), Tail 

De FG heeft die uitzonderlijke OS-talen tot nu toe (Dik 1980: 136ff.; 1989: 

358) verantwoord dcxir aan te nemen dat de betreffende talen hetzij geen Sub

jec t - en /o f Objectfunctie hebben in de zin van de FG, hetzij bijvoorbeeld een 

Subject dat oorspronkelijk een Tail-constituent was (vergelijk bijvoorbeeld Rus

sisch: id^t, merzavec - (daar) komt (hij), (de) schoft). Het laatste lijkt me inder

daad waarschijniijk, maar het eerste kunnen we niet meer gebruiken nu we de 

F(3—functies Subject en Object in paragraaf 8 hebben vervangen door een meer 

gangbare opvatting over wat een Subject en wat een Object is. We moeten 

daarom nu als principe zeggen: "het Subject gaat in de meeste talen vooraf 

aan het Object, en de uitzonderingen (1% volgens Dik 1989: 357) moeten ver

klaard worden, want gezien het feit dat het Subject het "' vantage point" is van 

waaruit de stand van zaken wordt gepresenteerd (b.v. Dik 1989: 216) zou je zuIke 

talen niet direct verwachten"". De FG-verkiaring die zegt dat zuIke talen geen 

Subject- en/of Objectfunctie hebben beweert: die talen zijn geen uitzonderingen 

(want ze hebben geen Subject/Object). Ik zou willen pleiten voor: het zijn of lijken 

vooralsnog uitzonderingen, maar ze kunnen hopelijk verklaard worden. Het zou 

bijvoorbeeld nuttig kunnen zijn om te kijken of woordvolgorde in de betreffende 

talen wel dient om uit te drukken wat Subject is en wat Object. Als bijvoorbeeld 

in een taal het woord met het laatste accent (met Focus-functie) consequent 

vooraan in de zin staat, dan volgt een "basis""volgorde OVS/OSV eenvoudig-

weg uit het feit dat het Object meestal het laatste accent draagt (Focus-functie 

hefc.t) h ^n -~ zijn beurt weer volgt uit de semantische aard van het begrip 

Object. Orr zoV laai te verantwoorden hoeft niet te worden aangenomen dat er 

geen Subject- en /o f Objectfunctie is in die taal; veeieer moet de hypothese wor

den opgegeven dat "' the constituent ordering rules of any given language will be 

sensitive to Subj and Obj function" (Dik 1980: 18). (Let op het fraaie soepargu-
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ment in de FG-"verklaring".) Het lijkt me dat de betreffende talen gewoon 
eerst goed beschreven moeten worden, met name hun prosodie (vergelijk ook 
de Tail-optie) en de functie(s) van hun wcxjrdvolgorde, voordat over deze kwes
tie iets zinnigs gezegd kan worden. Tenslotte gaat de discussie ook nog steeds 
over de zogenaamde "basis-" of "dominante" volgorde, en dat was toch al een 
dubieus begrip (zie noot 7). Zelfs voor bekende talen als bijvoorbeeld het Rus
sisch moeten bestaande beweringen als "dit is een SVO-taal" met vele korrels 
zout worden genomen, omdat ze impliciet zijn gebaseerd op de plaats van het 
woord met het laatste accent, in het Russische geval in geschreven taal (zie 
Keijsper 1985: 44-49, 58-60, 122, 365). Ik zie dus in het bestaan van OS-talen 
geen reden om de FG-opvatting van Subject en Object weer in te voeren, maar 
wel een reden om te letten op de verschillende functies van woordvolgorde in 
verschillende talen (zie paragraaf 7). 

2. Daarmee komen we weer terug op de woordvolgordeproblemen van 
paragraaf 7: het feit dat regels als 

Subject • S 

in verschillende gevallen een verschillende status hebben: soms moeten ze gele
zen worden als weerbericht ("deze constituent staat op die en die plaats, want 
de constituent is Subject, en Subjecten staan altijd/meestal op die plaats"), en 
soms als expressieregel ("als je wilt dat deze constituent begrepen wordt als 
Subject."zet de constituent dan op die en die plaats"). Nu nemen we weer een 
radicale stap: we geven alleen nog maar regels die je kunt lezen als expressie
regels. Die stap laat natuurlijk onverlet dat in de meeste talen het Subject mees
tal voor het Object staat. dat vraagwoorden veelal aan het begin van de zin staan. 
enzovoort. en dat daarvoor weerberichtverklaringen (en eventueel "diepere" 
verklaringen) gegeven kunnen worden. Maar we houden ons aan de regel dat 
"placement rules are expression rules" (Dik 1989: 334). en proberen niet meer 
de woordvolgorde van concrete zinnen in concrete talen te vcxirspellen op basis 
van algemene typologische uitspraken. We vervangen bovendien de duistere P0. 
PI. X. N1 enzovoort door Dik's (1989: 62) 12 3 4 enzovcwrt. Vcx)r bijvoorbeeld 
Slavische talen. waar, zoals we al zagen, w<x)rdvolgorde functies heeft op " prag-
matisch" gebied, krijgen we dan regels van het type: 
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1 2 3 4 5 ... 

Topic • ? 
Focus • ? 

? • ? 

De regels moeten in ieder geval geen Subject, Object en Verb bevatten, maar 
nu niet omdat deze talen geen onderwerp. lijdend voorwerp of werkwoord zou
den hebben, maar omdat woordvolgorde niet dient om uit te drukken wat het 
onderwerp, het lijdend voorwerp of het werkwcx>rd is. (Daarnaast hebben we 
natuurlijk expressieregels die zeggen dat het Subject in de Nominatief staat, en 
dergelijke^.) Dan vragen we ons af: 

a. zijn zuIke regels handig? 
b. zijn zuIke regels juist? 

Handig zijn ze niet, omdat de regels constituenten met een bepaalde specificatie 
op bepaalde plaatsen zetten, terwijl we op " pragmatisch" gebied meestal/altijd 
te maken hebben met relatieve volgorde, niet met vaste plaatsen. Laten we 
voor het gemak even naar het Nederlands kijken: Je moet ^erst een formOle uit-
werken/Je moet een formule $erst Oitwerken. Gaan we uit van het volgende 
schema (Dik 1989: 360): 

PI Vf[main] S O X Vf[sub3 Vi Vf[sub] 

dan zijn we geneigd eerst op de X-plaats te zetten. Om ook Je moet §erst een 
formOle uitwerken te kunnen hanteren, zouden we dan nog een schema nodig 
hebben: 

PI Vf[main] S X O Vf[sub] Vi Vf[sub] 

Maar dan moeten we specificeren wanneer we het eerste schema moeten nemen 
en wanneer het tweede. Het ligt het meest voor de hand om dat op grond van 
een te doen. We onderscheiden dus een^ (onbepaald) en een^ (categoriaal), en 
geven de volgende regels: 

een^ := "pak de mal met ... X O ...en zet het Object op zijn plaats" 
een2 '•' "93.V. de mal met ... O X ... en zet het Object op zijn plaats". 
(Net zoals bij hoofd- en bijzin - zie ncxjt 6 - kunnen de schema's natuurlijk 
worden sannengevat in ..(X) O (X).. maar dat lost ons huidige probleem niet op.) 

Dan hebben we weer twee homonieme lidwoorden een (zie paragraaf 2 en bij
voorbeeld Dik 1989: 145-146)! Hoe kan dat nu? Dat komt doordat de FG geen 
mogelijkheid biedt om een functie/interpretatie/betekenis toe te kennen aan de 



- 45 -

relatieve volgorde van, in dit geval. X en O: alleen constituenten kunnen functies 
toekend krijgen. en die functies kunnen alleen worden uitgedrukt door consti
tuenten op bepaalde vaste plaatsen te zetten. Daarom kan de FG "pragma
tische functies" van woordvolgorde niet beschrijven. In ons vcxjrbeeld kunnen 
we natuurlijk zeggen dat in de ... X 0 ... zin het Object Focus is. en dat in de 
...O X ... zin het Object Topic is (vergelijk bijvoorbeeld Dik 1989: 178-180; New 
Topic = Focus. Given Topic = Topic), en dan de regels formuleren niet voor een-f 
en een2 maar voor Focus en Topic. Maar dat brengt ons alleen maar verder 
van huis: zo'n regel verwart de semantische bijdrage van accent met die van 
woordvolgorde (zie verder). en handhaaft dus het homonymie-probleem in bij-
vcxarbeeld Ik wil graag eens een bSek lezen versus Ik wil een [bepaald] bSek 
graag eens lezen, waar het Object in beide gevallen Focus is. maar waar de 
relatieve volgorde van X en O toch iets betekent. Hetzelfde verhaal geldt voor 
bijvcxjrbeeld de relatieve volgorde van het werkwcxjrd ten opzichte van Subject/ 
Object in Slavische talen. Het is dus, kortom, niet zo handig om voor de berege
ling van woordvolgorde een mal te gebruiken waar constituenten in worden ge-
plaatst. Hoe in de FG het feit verantwoord moet worden dat relatieve volgorde 
iets betekent of kan betekenen. zou ik niet weten, tenzij we weer met soepargu
menten beginnen. 

Onze volgende vraag was: zijn wcxjrdvolgorderegels op basis van Topic 
en Focus juist (in de zin van: kloppen ze met de feiten), laten we zeggen voor 
Slavische talen? Nee: ze verwarren de semantische bijdrage van woordvolgorde 
met die van accent. Dat valt eenvoudig in te zien als we ons even verplaatsen 
in de beoogde "interpretive mode" van de FG. De huidige FG (quasi-productive 
mode) heeft regels als: 

Topic • PI [of: Topic := 1] 
Focus • PI [Focus := 1] 

Maar nu een hcxirder. Die hcxjrt een zin. met een constituent op de eerste 
plaats. Hoe weet hij nu of die constituent Topic dan wel Focus is? Dat weet hij 
kennelijk niet op basis van de volgorde. want de eerste constituent kan zowel 
Topic als Focus zijn. Wel weet hij het. in bijvcxjrbeeld Slavische talen (zie ook 
het Nederlandse voorbeeld hierboven). onder andere op basis van de accent-
verdeling in de zin: als de constituent op plaats PI gevolgd wordt dcxjr een con
stituent met een accent waarvan de excursiegrootte niet kleiner is dan die van 
het eventuele accent op PI. en als bovendien de constituent op plaats P1 niet 
valt onder het bereik van dat eventuele volgende accent, dan interpreteert die 
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hoorder de constituent op plaats PI als Topic. En als de constituent op plaats 
PI geaccentueerd is en niet gevolgd wordt door een (niet lager) accent in de
zelfde zin, dan interpreteert de hcKirder de constituent op plaats PI als Focus. 
De PI-plaats heeft dus niet als functie om te signaleren dat de constituent op 
die plaats Topic of Focus is. Niettemin is het waar (door de interactie van de 
betrokken betekenissen) dat een Topic veelal aan het begin van de zin staat, 
maar dat is weer een uitspraak over talen in het algemeen, en geen expressie
regel. Met andere woorden, een regel als 

Topic — • PI 

is weer een weerberichtverklaring: "deze constituent staat op de eerste 
plaats, want de constituent is Topic, en Topics staan altijd/meestal op de 
eerste plaats". ZuIke regels zouden we verwijderen, want plaatsingsregels wa
ren expressieregels. Voor bijvoorbeeld Slavische talen houden we dan niets 
over van de FG-behandeling van woordvolgorde, omdat ook de regels op basis 
van Subject, Object en Verb geen expressieregels waren. 

Dat is minder erg dan het lijkt, want nu kunnen we tenminste met een 
schone lei opnieuw beginnen. 
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10. Take languages seriously: accent 

Zoals al eerder gezegd heeft Dik recentelijk een prosodische component 
toegevoegd aan de FG (Dik 1989: 379-399). Helaas heeft de kennelijke onbe-
kendheid met de materie tot een aantal ongelukken geleid bij de beschrijving van 
de vormkant van de zaak.'O Hier zal ik alleen ingaan op de manier waarop de 
pragmatische functies van de FG nu gerelateerd worden aan accent (Dik 1989: 
390-395). 

In de eerste plaats moet gezegd worden dat Dik (1989) niet meer 
spreekt van Topic en Focus, maar van topicality en focality. Beide zijn nader 
onderverdeeld, het meest recent op de volgende manier (Dik 1989: 267; 
281-283): 

topicality: Discourse Topic (D-Topic) 
New Topic (NewTop) 
Given Topic (GivTop) 
Sub-Topic (SubTop) 
Resumed Topic (ResTop) 

focality: - verdeling op basis van het gedeelte van de onderliggende predicatie 
dat in Focus wordt geplaatst:" 

Focus op 

/ I \ 
7t-operatoren predicaat termen 

/ \ 
Subject andere 

- verdeling op basis van het "communicative point": 

Focus 

/ \ 
New Focus Contrast 
[Completive] / \ 

Parallel Counter-presuppositional 

/ I I \ 
Replacing Expanding Restricting Selecting 
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Zoals we al zagen in paragraaf 6, is in de FG accent slechts een van de mid
delen die Topic en Focus uitdrukken: de geciteerde indeling is bedoeld als een 
opsomming van typen Topic en Focus die je zoal kunt tegenkomen in verschil
lende talen, op verschillende manieren uitgedrukt. Om van deze algemeenheden 
te komen tot zinvolle expressieregels zijn weer een aantal stappen nodig: 

1. We passen de gedachte "Take languages seriously" toe, en kijken, 
om te beginnen, naar accent alleen. Dik (1989: 391-395) noemt de volgende 
relaties tussen zijn typen Topic/Focus en accent: 

New Topic: "the general rule will be that the NewTop constituent captures the 
most prominent accent of the expression" (daarnaast geldt: "NewTops 
are typically introduced through some non-initial position in the 
clause""); 

Given Topic: "will have no accentual prominence (unless contrasted to some 
other GivTop)"; 

Sub-Topic: "will typically have some degree of accentual prominence"; 
Resumed Topic: "will typically also have a degree of accentual prominence"; 
New Focus: in vraagwoordvragen zijn geen prosodische kenmerken nodig om de 

speciale status (als New Focus) van het vraagwoord aan te geven'2; 
antwoorden op vraagwoordvragen en andere mededelingen daarentegen 
"will, in English, typically have a strong main accent on the New Focus 
constituent"; 

Parallel Focus: "typically have a rather pronounced prosodie pattern in which all 
constituents from the relevant pairs get rather strong accent"; 

Counterpresuppositional Focus constructies " seem to have the most outspoken 
prosodie prominence patterns in many languages". 

Tenslotte verwijst Dik (op.cit.: 394-395) naar Gussenhoven (et. al, en Baart) 
voor regels die specificeren welk woord van een constituent een accent krijgt 
als die hele constituent Focus is. Deze regels passen evenwel niet bij de FG, 
niet zozeer omdat Dik meer verschillende categoriefen Topic en Focus onder
scheidt (op.cit.: 391), als wel omdat de betreffende regels gebruik maken van 
constituenten die de FG niet heeft (zie noot 11). 

Denk nu eens even aan een hoorder die geconfronteerd wordt nnet "the 
most prominent accent", of met "sonne degree of accentual prominence". of met 
"no accentual prominence", of met "a strong main accent", of met "rather 
strong accent", of met " the most outspoken prosodie prominence patterns". 
Hoe kan die nu weten weIke pragmatische functie de betreffende constituent 
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heeft? Om daarachter te komen nemen we een radicale stap: we vervangen 
Dik's "most prominent", "some degree" enzovoort door een indeling die beter 
aansluit bij de vcxarbeelden die Dik geeft, en bij datgene wat er zoal over accent 
bekend is: 

A. laatste accent van een zin (dat niet een kleinere excurslegrcxstte heeft dan 
eventuele eerdere accenten); 
B. niet-laatste accent van een zin; 
C. geen accent. 

Hoort de hcxjrder een laatste accent, dan kan de betreffende constituent zijn. 
in Dik's classificatie (die niet volledig is): 
a. New Topic; 
b. New Focus; 
c. laatste delen van een zin met Parallel Focus; 
d. Counter-presuppositional Focus. 

Een constituent met een niet-laatste accent kan zijn (onder andere, ik noem 
alleen Dik's onderscheidingen): 
a. Sub-Topic; 
b. Resumed Topic; 
c. eerste delen van een zin met Parallel Focus. 

Constituenten zonder accent kunnen zijn: 
a. Given Topic; 
b. Focus (ongespecificeerd), namelijk in gevallen waarin een ander woord van 
de betreffende constituent met Focus-functie het accent draagt (vergelijk de 
verwijzing naar Gussenhoven). 

2. We passen nu weer de gedachte "Take languages seriously" toe, en 
vragen ons af hoe een h(X)rder weet of hij a, b, c of d moet nemen als hij een 
laatste, niet-laatste of geen accent hcxjrt. Kennelijk weet hij dat niet op basis 
van de accenten. want die maken het verschil tussen a. b. c en d van een 
groep niet. Hij weet weIke van deze interpretaties bedoeld wordt op grond van 
de context van de gegeven zin. plus de lexicale inhoud en de structuur van de 
zin zelf. De FG predikt gelukkig nu de gedachte dat intentie/interpretatie ge
scheiden moet worden van betekenis/semantische inhoud (zie paragraaf 6). 
We kunnen dus weer een radicale stap nemen: we nemen die prediking serieus. 
We proberen daarom de a. b. c en d nnogelijkheden voor iedere groep samen te 
vatten tot 66n inhoud, zeg: 
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A. laatste accent: "de spreker signaleert dat hij deze referent opponeert aan de 

afwezigheid van dezelfde referent in de gegeven " pragmatische in fo rmat ie " " . 

Bijvoorbeeld: 

In the circus we saw an Elephant (Dik 1989: 391; New Topic); 

John met Piter in London (Dik 1989: 394; New Focus); 

J6hn bought a bSok, and Miry bought a magazine (Dik 1989: 394; laatste van 

Parallelle Focus); 

John bought coffee. No, he didn't buy cSffee, he bought rtce (Dik 1989: 283; 

Counter-presuppositional (Replacing) Focus). 

B. niet-laatste accent: "de spreker signaleert dat hij deze referent kiest en 

niet een andere referent die in de op dit moment gegeven " pragmatische infor

matie" gevonden kan worden" . Bijvoorbeeld: 

Mary got some picnic supplies out of the car. The bier was wSrm (Dik 1989: 

391; Sub-Topic); 

John had a brother Peter and a sister Mary. Peter [...]. Now, John's sister 

Mctry, who I mentioned before. (Dik 1989: 277; Resumed Topic - als er ten

minste nog een accent volgt in dezelfde zin); 

J6hn bought a bSok, and MSry bought a mSgazine (Dik 1989: 394; eerste deel 

van Parallelle Focus); 

C. geen accent: "de spreker signaleert dat deze referent niet geopponeerd is 

aan iets anders: niet aan andere referenten in de op dit moment gegeven prag

matische informatie (Given Topic), en niet aan zijn eigen afwezigheid (wanneer 

de constituent valt onder het bereik van een ander accent)" . Bijvoorbeeld: 

Mary got some beer out of the car. The beer was wirm (Dik 1989: 276; Given 

Topic); 

What happened? JShnson died (Dik 1989: 395; died Focus): 

WeIke van de twee (Given Topic of Focus) hier van toepassing is volgt uit de 

structuur van de zin (maar met constituenten die de FG niet heeft), de context, 

en /o f de inherente betekenis van geaccentueerde en ongeaccentueerde woorden. 

3. We hebben nu de Topic- en Focus-categorieen van Dik gereduceerd 

tot inhouden die inderdaad aan accent of de afwezigheid van accent zijn gerela

teerd. Die inhouden zijn nog geen betekenissen: om die te krijgen zou ook nog 

de groep " niet-laatste accent" en de groep " laatste accent" bijeengenomen 

moeten worden: het verschil hiertussen is een gevolg van onder andere de 

betekenis van woordvolgorde, niet van de betekenis van accent zelf. Maar een 
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dergelijke rigoureuze scheiding van de semantische bijdrage van verschillende 
vormmiddelen is voor de huidige FG, lijkt me, niet urgent, en is ook voor andere 
taalkundige modellen problematisch: deze scheiding kan, naar mijn mening, 
alleen worden gemaakt in een "dynamisch" model: een model dat weergeeft 
hoe een zin concreet in de tijd wordt opgebouwd uit zijn elementen (niet quasi-
productief maar echt productief). In ieder geval hebben we nu inhoudsgroepen 
die eenduidig gerelateerd zijn aan de accentdistributie van een zin, en dat is al 
heel wat. 

4. We kunnen nu tenslotte weer terugkomen op de rol van woordvolg
orde op pragmatisch gebied, bijvoorbeeld in Slavische talen. Zoals we zagen in 
paragraaf 9 heeft de FQ daar tot nog toe niets over gezegd. Als de huidige FG-
opvattingen over accent zouden worden veranderd op de hier gesuggereerde 
manier (zie ook ncx)t 10) zou de FG kunnen beginnen aan onderzoek naar de prag
matische functie van woordvolgorde. Dat gaat dan over zaken als de relatieve 
volgorde van bijwoorden ten opzichte van Subjecten en Objecten in het Neder
lands, en over de relatieve volgorde van het werkwcxsrd ten opzichte van Subjec
ten en Objecten in Slavische talen. Die Subjecten en Objecten hebben we nu 
gelukkig weer terug ( zie paragraaf 8). Anders waren we nog verder van huis. 
Je moet er niet aan denken. 
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11. Conclusie 

In het begin van dit artikel heb ik dcx)r middel van het soepargument een 
GG-benadering van taal lijnrecht gesteld tegenover een VB-benadering. Daaruit 
konden drie verschillen tussen deze twee benaderingen gedestilleerd worden: wat 
ze beogen te verklaren is verschillend, de richting van de modellen is verschillend, 
en het onderscheid tussen betekenis en interpretatie wordt niet gehanteerd in 
een GG-benadering en wel in een VB-benadering. Vervolgens werden theorie en 
praktijk van de FG onder de loep genomen, om een antwcxjrd te zoeken op de 
vraag waar de FG (meer of minder) " bijhoort". We kunnen nu concluderen dat 
de FG bij geen van beide hcxart: de FG heeft een GG-achtige modelrichting (de 
quasi-productive mode) en beoogt een VB-achtige richting toe te voegen (de 
interpretive nnode); de FG verwart een VB-manier om de quasi-productive mode 
te lezen (" als je wilt dat deze zin/constituent geinterpreteerd wordt als X doe 
dan Y") met een GG-manier om die te lezen ("deze zin/constituent heeft vorm 
Vomdat de zin/constituent inhoud Xheeft"); de FG zegt betekenis en interpre
tatie uit elkaar te houden, maar doet dat in de verste verte niet. Het resultaat 
is niet een interessante synthese van GG en VB, maar een inconsistente en inco-
herente verzameling uitspraken over taal. De FG slaagt er niet in om al was het 
maar bij benadering duidelijk te maken hoe pragmatische inhouden gerelateerd 
zijn aan expressiemiddelen, omdat de FG-behandeling van wcxDrdvolgorde dateert 
uit de tijd dat de FG geen prosodische component had, omdat de FG geen verschil 
maakt tussen interpretaties die je in het algemeen zoal in talen tegenkomt en 
betekenissen die door concrete uitdrukkingsmiddelen in concrete talen worden 
uitgedrukt, en omdat 6e FG regels om inhouden en vormen van een concrete taal 
aan elkaar te relateren (expressieregels) verwart met tendenties die je kunt be
speuren als je oppervlakkig naar een aantal verschillende talen kijkt (weerbericht
verklaringen) . Om de FG uit het slop te halen zouden een aantal ingrijpende 
veranderingen moeten worden aangebracht, die alle neerkomen op het serieus 
nemen van VB-principes die de FG tegenwoordig predikt. Pas na deze ingrijpende 
veranderingen zou de FG " horen bij" een VB-benadering, dat wil zeggen daarin 
opgaan. De gedachte (zie paragraaf 1) dat het "Functionele Paradigma", en dus 
de FG. al een VB-benadering is, kan gekarakteriseerd worden als een extreme 
vorm van "wishful thinking", en de suggestie dat het "Functionele Paradigma". 
en dus de FG. altijd al een VB-benadering is geweest kan gekarakteriseerd 
worden als regelrechte geschiedvervalsing. 



- 53 -

Noten 

* Dit artikel is een herziene en uitgebreide versie van Keijsper (1989a). dat ge-
circuleerd heeft voor het verschijnen van Dik (1989). 

1. Dik (1978: 1-23) wisselt hcxjfdietters en kleine letters af in de term Eunctio-
neel/functioneel, en gebruikt dcK>r elkaar de termen een F/functionele G/gram-
matica. sis. F/functionele G/grammatica, en gewoon Functionele Grammatica. 
Daardoor kan vrijwel iedere theorie, inclusief een VB-benadering, onder de 
noemer "Functionele Grammatica van Dik" worden ondergebracht. Het feit dat 
Dik de naam Functionele Grammatica is blijven gebruiken van Dik 1978 tot en 
met Dik 1989 impliceert dus niet dat hij dezelfde opvattingen is blijven huldigen. 

2. In de praktijk werkt een VB-onderzoeker natuurlijk inductief: hij constateert 
het bestaan van een aantal vormen en een aantal interpretaties van die vormen, 
en hij probeert daaruit de betekenissen van die vormen te destilleren: 

gegeven: vormen en interpretaties 

i 
gezocht: betekenissen 

(werkschema van de onderzoeker) 

Omgekeerd verklaren dan die betekenissen de interpretaties van die vormen. 
Het in de hoofdtekst gegeven schema is een (deductief gepresenteerd) verkla-
ringsmodel, niet het werkschema van de onderzoeker. 

3. Tenminste vcx)r het Pcx>ls is bovendien de observatie fout: een Topic hoeft 
helemaal niet vcxjr het werkwoord te staan, een constituent voor het werk-
wcx)rd wordt alleen als Topic geinterpreteerd als een erna volgend woord geac
centueerd is. 

4. Overigens op onduidelijke gronden: het Russisch bijvoorbeeld heeft geen art i -
kels, maar hoe moeten we bepalen of de taal toch de "definite operator" heeft. 
bijvoorbeeld uitgedrukt door middel van wcxjrdvolgorde (zie Keijsper 1985: 
137-140: vergelijk Dik 1978: 61-62; 1989 bijvoorbeeld : 142. 180. 269)? 
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5. De categorie van "extra-clausal constituents" heeft tegenwoordig, wellicht 
onder andere, ongeveer (""roughly") de volgende pragmatische functies (Dik 
1989: 264-265): Initiator, Address, Theme, Modal parenthesis, Tag/lllocutio-
nary Modifier, Clarification. 

6. Dik (1989: 360) heeft nu deze inconsistentie uit de FG gehaald door de 
hoofd- en bijzinmal samen te vatten: 

P1 Vf[main] S O X Vf[sub] Vi Vf[sub] 

"The Vf would then be placed in Vf[main] in the expression of main clauses, 
and in one of the Vf[sub] positions otherwise". Inderdaad. 

7. Dik (1989: 336) voegt nu de noot toe: "Siewierska (1988: 8ff.) argues that 
the "basic" order as defined by Greenberg need not be the "dominant"" one in 
terms of text frequency; nor need it be the '"unmarked" order in given con
textual conditions". Deze uitleg is onvoldoende: de lezer wil weten wat de me
ning is van Dik zelf, en weike implicaties die mening heeft voor de FG-behan
deling van woordvolgorde. 

8. Voor alle duidelijkheid: na de door mij gesuggereerde ingrepen moet het 
onderzoek naar de relatie tussen Subject/Object en semantische rollen na
tuurlijk nog beginnen; de ingrepen zijn alleen een voorwaarde om dat onderzoek 
te kunnen gaan doen volgens het principe "Take languages seriously". Hoewel 
de FG dit principe nu zegt te onderschrijven (zie paragraaf 6), doet de FG op 
het betreffende gebied iets heel anders. 

Dik (1989: 234) zet nu de ongeordende reeksen rollen van A^ en A^ op 
de Ag- respectievelijk Go-plaats van de SFH: 

A^ > A 2 > Rec > Ben ... 
Ag Go 
Pos Rec 
Fo Ben 
Proc Instr 
0 etc. 

We kunnen dus nu in talen die volgens de FG wel een Subject- en/of 
Objectfunctie hebben, die functies toekennen aan het eerste argument, het 
tweede argument, een constituent met Rec-rol, enzovoort. 
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Maar wat betekent nu deze hi6rarchie? Is die nog steeds bedcjeld als 
een typologische uitspraak, nu de uitspraak dat sommige rollen wel geordend 
zijn en andere niet? BijvcKirbeeld: "als in een taal de Subjectfunctie toegekend 
kan worden aan constituenten met Fo-rol, dan weten we nog niets over de 
vraag of in die taal de Subjectfunctie ook toegekend kan worden aan consti
tuenten met een Ag-rol" ? Of is de afwezigheid van ordening een gevolg van de 
onvolledigheid van de oorspronkelijke hi6rarchie (op.cit.: 226)? En waarom is. 
hoewel de FG nu het begrip "derde argument" hanteert. de derde plaats in de 
hiferarchie nog steeds Rec en niet A^ met daaronder (ongeordend) Recipient 
[Experiencer], Location, Direction, Source, Reference (op.cit.: 103)? 

Wat ook de bedoeling van de huidige SFH moge zijn, in ieder geval geeft 
die impliciet toe dat aanhangers van de zogeheten Relationele Grammatica (RG) 
gelijk hadden met hun bezwaren tegen de FG (zie bijvoorbeeld Perlmutter 1980; 
Hoekstra 1984: 8-13). Immers, de nu mogelijke FG-uitspraak: "de Subject
functie wordt toegekend aan, bijvoorbeeld, A^" is niets anders dan de RG-
uitspraak: "het onderliggende Object wordt gepromoveerd tot Subject". Dik 
(1989: 235) veronderstelt wel erg naieve lezers als hij zegt dat de huidige SFH 
" does not run against the spirit of the FG theory of Subj/Obj assignment": die 
geest was dat de FG, in tegenstelling tot de RG, slechts 66n laag van Subject-/ 
Objecttoekenning erkende, naast semantische functies (b.v. DIk 1978: 112-126; 
1989: 210-212). Dezelfde naiviteit wordt ook elders verondersteld. Zoals be
kend werd aanvankelijk de afwezigheid van de functie Indirect Object aange-
voerd als een verschil tussen de FG en de RG : de FG had alleen de functies 
Subject en Object (b.v. Dik 1978: 115). Niettemin wordt bijvoorbeeld Connolly 
(1983), die met Indirect Object werkt, beschouwd als een FG-publicatie, en 
luidt Dik's (1989: 34) "Syntactic Function Hierarchy" nu: Subject > Object > 
Other. Hoezo "Other", vraagt de enigszins ingevoerde lezer zich dan af. Dik 
(1989: 212) doet deze problemen af met; "although some of the RG criticisms 
have led to a better formulation of some aspects of the FG analysis, I do not 
believe it has been demonstrated convincingly that the over-all adequacy of our 
theory of Subj/Obj assignment lags behind that of RG [...]". De lezer wordt 
kennelijk geacht niet in staat te zijn de beweringen van de auteur te toetsen 
aan zijn inhoudelijke vcxjrstellen. 

Als de FG zich echt wil onderscheiden van de RG op de manier die Dik 
predikt, dan moeten ofwel alle rollen geordend in de SFH worden gezet (in 66n 
laag), ofwel de hele hierarchic moet worden opgegeven. De laatste mogelijkheid, 
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door mij gesuggereerd, heeft het voordeel dat de FG zich dan tevens kan gaan 
houden aan de VB-principes ("Take languages seriously") die de FG tegen
woordig ook predikt. 

9. Voor alle duidelijkheid: er zijn gevallen waarin er geen vormverschil is tussen 
Subject en Object, namelijk als toevallig de Nominatief dezelfde vorm heeft als 
de Accusatief. In zuIke gevallen vat je in eerste instantie. buiten iedere context. 
de eerste in aanmerking komende constituent op als Subject en de tweede als 
Object, als dat tenminste semantisch mogelijk/waarschijniijk is (op basis van 
het principe: het Subject gaat meestal vcxiraf aan het Object). Maar zuIke zin
nen kunnen cx̂ k worden begrepen als O-S. 

10. Dik (1989: 379-399)) is alleen bedoeld als " f i rs t and sketchy impression" 
(op.cit.: 379) van prosodische verschijnselen, en mag dus niet beoordeeld wor
den op volledigheid. Maar het is misschien nuttig om alvast enig commentaar te 
geven op het gedeelte dat er nu is, omdat zelfs de eerste schets al duidelijk 
maakt dat de FG met prosodie dezelfde weg opgaat als met woordvolgorde. Ik 
laat hier buiten beschouwing curieuze uitspraken als de bewering dat in talen 
met "level" tonen "it is the transition from one level to another rather than 
the pitch level as such which signals the different tones" (op.cit.: 381), of de 
bewering dat "accent-creating pitch movements cover a substantial part of the 
nucleus (usually, the vowel) of the syllable on which accent is conferred" (op.cit. 
: 385), alsmede merkwaardige termen als "prosodie contour" (op.cit.: 379 ff. 
en elders), maar ga alleen in op twee punten die van belang zijn vcxir de verdere 
ontwikkeling van de FG-behandeling van pragmatische functies. 

1. Dik (1989: 385) noemt drie typen "accent-creating pitch move
ments" , aangeduid met een A: 
"A-rise: / ~ : a Rise in pitch "towards" the accent-bearing syllabic nucleus; 
A - fa l l : ~ \ : a Fall in pitch "from" the accent-bearing nucleus; 
A-Rise/Fall: / ~ \ : = a combination of A-Rise and A-Fall on the accent-bearing 

nucleus." 
Hier is kennelijk verwarring opgetreden tussen de IPO-beschrijving van de Neder
landse intonatie, en Bolinger's beschrijving van de intonatie van het Amerikaans 
Engels. De omschrijving van Dik's A-rise en A-fall komt overeen nnet Bolinger's 
zogenaamde B-accent en A-aeeent. Het gebruik van de naam A-rlse vc»r Boling-
er"s B-accent is ongelukkig, omdat in discussies over Bolinger's voorstellen de 
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naam A-rise staat voor: een combinatie van Bolinger's A-accent (Dik's A-fall) 
en een niet-accentverlenende terminate stijging (Dik's l-rise. IPO-stijging 2); 
zie bijvcx>rbeeld Ladd 1977. Als men Bolinger's B- en A-accent overneemt kan 
men echter niet als derde noemen Dik's A-Rise/Fall: dit is de zogenaamde 
punthoed van het IPO voor het Nederlands, die voor Bolinger onder zijn A-accent 
ZOU vallen (Dik's A-fall). Wil men de IPO-punthoed overnemen (Dik's A-Rise/ 
Fall), dan moet de omschrijving van Dik's A-fall luiden: "a Fall in pitch " towards" 
the accent-bearing nucleus". Dat is dan een van de varianten van Bolinger's 
C-accent, en de A-daling van het IPO. Dienovereenkomstig moet dan de tekening 
van de zogenaamde platte hoed van het IPO zijn: 

/* \- (de punt geeft de ligging van de geaccentueerde klinkeraan). 
De relevantie van deze verwarring zal ik uiteenzetten na het tweede punt. 

2. Dik (1989: 385) noemt twee niet-accentverlenende toonbewegingen, 
aangeduid met een I: 
l-Fall : \ 
l-Rise : / 

Terzijde: de bewering (1989: 386) dat" l-Fall cannot very well be realized 
from the baseline; l-Rise cannot well be realized from the top line. In such 
conditions these movements may either lead to a little extra fall or rise, or be 
neutralized" heeft een bronvermelding nodig want is niet in overeenstemming 
met gangbare opvattingen. Hetzelfde geldt voor de bewering (ibid.) dat "bridging 
movements [B-fall and B-rise] have no distinctive role of their own: they are 
auxiliary movements which serve to clear the way for a new Rise or Fall". De 
genoemde en getekende B-Rise is niet de verbinding tussen twee A-Falls van 
Dik (Fall " f rom"), en is in die melodische context vermoedelijk zelfs onnnogelijk; 
zeker de eerste van de dalingen moet een Fall "towards" zijn, dat wil zeggen 
de IPO-daling A en een van de varianten van Bolinger's C-accent. 

Maar belangrijker hier is de vcxjrgestelde scheiding tussen A-bewegin-
gen en l-bewegingen. Als men zo'n scheiding wil maken dan kan men bijvoor
beeld verwijzen naar Van Buuren (1985, en andere publicaties). die verschil
lende typen accent (maar niet Dik's typen) behandelt onder de noemer " tonality". 
en de kennelijk door Dik bedoelde l-Fall en l-Rise onder de noemer "tune" 
(falling tune en rising tune); het IPO maakt deze scheiding niet. Het IPO heeft 
wel een niet-accentverlenende stijging (No. 2. Dik's l-Rise), maar niet iets wat 
overeenkomt met Dik's l-Fall (de vergelijking met Bolinger's indeling is nog inge-
wikkelder). De "halve" daling E van het IPO is niet wat Dik bedoelt: blijkens noot 
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8 op biz. 395 Dik probeert Dik zijn l-Fall te relateren aan de IPO-dalingen B en 

A. IPO-daling B, als die geisoleerd optreedt, is inderdaad te vergelijken met Dik's 

"medial l-Fall". Maar de IPO-daling A is geenszins Dik's "terminal l-Fall": het 

is een aecentverlenende beweging, die Dik zou kunnen overnemen op de manier 

gesuggereerd in punt 1 hierboven (Fall "towards"). Dik's tekeningen zijn, als 

gevolg van deze verwarring, fout. Bijvoorbeeld (1989: 394): 

John met / ~ PEter in London \ 

Dit moet zijn: 

6f: John met /~\ PEter in London (dat wil zeggen de IPO-punthoed op Peter) 
6f: John met /~\ PEter in London \ (dat wil zeggen de IPO-punthoed op Peter 
plus de "falling tune" van bijvoorbeeld Van Buuren). Als namelijk \ de IPO-daling 
A zou voorstellen (accentverlenend) dan zou de zin twee accenten hebben: 
John met PEter in LONdon. 

De IPO-daling A tenslotte is bij Van Buuren: 1. de zogenaamde -tonic 
("expected alternative"") en 2. deel van zijn xtonic ("exclusive alternative""); de 
""falling tune'" (en de "rising tune") komen daar nog eens extra bij. 

De reden om zelfs voor een '" first and sketchy impression"" van proso
die zo'n nadruk te leggen op deze punten is het feit dat Dik's weergave een 
fout elders in de FG aan het gezicht onttrekt. Die fout is de volgende. 

Dik (1978: 149) had oorspronkelijk gezegd dat "Focus will be assigned 
to those constituents which present information bearing upon the difference in 
pragmatic information between Speaker and Addressee, as estimated by the 
Speaker, (i.e., on the pragmatic information which the Speaker assumes is not 
shared by Speaker and Addressee [...]). Constituents pertaining to the prag
matic information shared between Speaker and Addressee [...] will not be 
assigned Focus function." Daaruit zou logischerwijs moeten volgen dat zinnen 
die helemaal uit "nieuwe" informatie bestaan helemaal Focus zijn (in hun geheel 
Focusfunctie hebben). Maar Dik (1978 en andere publicaties) doet alsof derge
lijke zinnen juist helemaal niet Focus zijn (geen Focusfunctie hebben). Dat 
maakt het mogelijk om accentloze zinnen te geven zoals (1a)(Dik 1989: 263): 
(Da. The duckling was killed by this farmer 

Die zinnen zouden dan geopponeerd zijn aan zinnen met een accent als (2a-d) 
(ibid.): 
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(2) a. The DUCKIing was killed by this farmer 
b. The duckling was KILLed by this farmer 
c. The duckling was killed by THIS farmer 
d. The duckling was killed by this FARmer 

Auteurs die zinnen zoals (la) erkennen (zonder accent) bedoelen meestal dat 
zo'n zin wordt uitgesproken met, in IPO-termen, een A-daling of platte hoed, 
of, in Bolinger's termen, een (variant van) een C-accent. Zij bedoelen dan dat 
een zin als (2d) een ander type accent heeft, namelijk, in IPO-termen, een 
punthoed (Dik's A-Rise/Fall), of, in Bolinger's termen, een A-accent (Dik's A-
Fall). Door nu de IPO-daling A/Bolinger's C-accent weg te laten bij de 
opsomming van typen accenten (punt 1. hierboven), en door dat type accent 
langs een achterdeur weer binnen te halen als "terminal l-fall"" (punt 2. hier
boven), wordt de schijn opgehouden dat zinnen zoals (la) inderdaad bestaan: 
die zouden dan geen accent (A-beweging) maar alleen intonatie (l-beweging) 
hebben. En dat verlost de FG van het akelige probleem dat het onmogelijk is te 
definiferen waar het (laatste) accent staat in zinnen die helemaal uit ""nieuwe" 
informatie bestaan. Tevens houdt het de suggestie in stand dat FG-regels voor 
wcxjrdvolgorde die over Topic/Focus gaan inderdaad over wcxirdvolgorde gaan. 
in plaats van over accent (zie verder Keijsper 1985: 19 ff.; Topic en Focus, in 
meerdere varianten, worden nu overigens door Dik (1989: 391 ff.) ook nog 
eens aan accent gerelateerd, waarbij in het midden wordt gelaten of er zinnen 
zonder accent bestaan (vergelijk noot 12), zodat consistentie zelfs binnen dit 
ene boek ver te zoeken is - zie verder de hoofdtekst.) 

De opvatting dat er zinnen zonder accent bestaan wordt uiteraard niet 
gedeeld door de auteurs die Dik in zijn hoofdstuk over prosodie noemt, want 
die auteurs (en de niet-genoemde, maar kennelijk wel gebruikte auteurs) heb
ben enig verstand van prosodische zaken. Het is, zacht gezegd, nogal opvallend 
dat Dik zich bij zijn schets van prosodie precies zo vergist dat het lijkt alsof 
het werk van die auteurs steun verleent aan FG-opvattingen. Men vraagt zich 
af of alle tijd die wordt gestoken in het verdoezelen van de feilen van de FG niet 
beter besteed kan worden aan, nogmaals, " radical rethinking". 

11. Dik noemt een belangrijke mogelijkheid niet: Focus op predicaat plus term. 
Bijvoorbeeld: Wat doet Jan? Jan leest een bdek, waar leest een boek Focus is. 
Dit type kan de FG niet verantwoorden, omdat leest een boek op geen enkel 
niveau een constituent vormt in de FG. 



- 60 -

12. De opmerking (Dik 1989: 393) dat "this explains why it is that Q-word 
questions usually do not have the rising terminal intonation which is otherwise 
almost universally present in interrogatives" zegt iets over intonatie terwijl iets 
over accent gezegd zou moeten worden: vraagwoordzinnen hebben, in bijvcxjr-
beeld het Nederlands of Engels, in ieder geval een of meerdere accenten. dat 
wil zeggen "prosodie features" die aangeven, bijvoorbeeld, weIke constituent 
New Focus is. Dit is een van de gevallen - zie ook noot 10 - waar Dik dat feit 
niet goed kan gebruiken, omdat in zijn visie het vraagwoord altijd New Focus is, 
terwijl het (laatste) accent helemaal niet op het vraagwoord hoeft te staan (zie 
Keijsper 1985: 96-98 over dit - aloude - probleem). Dik's (ibid.) gedachten 
over de accentuatie van vraagwoorden gaan - weer - vcx)rbij aan dit echte pro
bleem. Ook opmerkingen als (op.cit.: 394) "as with Q-word questions, we 
expect a less pronounced role for prosodie features to the extent that there 
are more segmental clues pointing towards the New Focus constituent" zijn 
bijvoorbeeld voor de door Dik besproken Engelse vcxjrbeelden alleen maar 
"wishful thinking"; in de hoofdtekst maak ik daarom geen verschil tussen zin
nen als (op.cit.: 393-394, laatste accent door mij gezet): John met Peter in 
Ldndon; In LSndon John met Peter; It is in LSndon (that) John met Peter: In 
LSndon is it (that) John met Peter; (Where did John meet Peter?) In LSndon. 
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